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هچابید

ياهموظنم يونعم  رفـس  نیا  خیرات ، لوط  رد  دراد . یناسنا  تالامک  قیمعت  داجیا و  رد  يرایـسب  ياهتیفرظ  جـح ، یناحور  يونعم و  رفس 
نانمؤم يوگلا  هشیمه  يارب  ات  تسا  هدینادرگ  خیرات  هنادواج  هدیـشک و  ریوصت  هب  ار  هللا  یلا  قیرط  ناکلاس  یقالخا و  لئاضف  زا  اهبنارگ 

. دشاب
اههدینـش و اههدـید ، ات  درادیم  نآ  رب  ار  وا  دروآیم و  دـجو  هب  ار  يرئاز  ره  هک  تسا  رهوگرپ  ناـنچ  ینید  فراـعم  میظع  سوناـیقا  نیا 
اب هک  فلتخم  حوطس  رد  عونتم  ددعتم و  ياههمانرفس  دناجنگب . تاحفـص  رد  تاملک  کمک  هب  ار  يونعم  رفـس  نیا  زا  شیاهدروآتسد 

. تساعدم نیا  هاوگ  تسا ، هدرک  حیرشت  یسررب و  ار  جح  رفس  فلتخم  ياهدرکیور 
اهنآ دننکیم و  نایب  ناقاتشم  يارب  ار  جح  فراعم  میقتسمریغ  تروص  هب  یلو  دنتسه ، راوتیاکح  هنوگناتساد و  دنچ  ره  اههمانرفس  نیا 
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. دنیامن كرد  روصت و  ار  رفس  نیا  هظحل  هب  هظحل  ات  دنهدیم  رارق  جح  ياضف  رد  ار 

رفس ثداوح  تارطاخ و  نایب  نمض  هک  تسا  يوسوم  هدازیلع  يدهم  دیس  رتکد  نیملسملا  مالسالا و  تجح  شـشوک  لصاح  رـضاح  رثا 
. تسا هدرک  وگزاب  ار  نآ  یعامتجا  یسایس - ياههبنج  کسانم و  بادآ ، لیاضف ، جح ،

. دریگ رارق  ادخ  هناخ  نیرئاز  هدافتسا  دروم  رثا  نیا  میراودیما  ناشیا ، تامحز  زا  رکشت  نمض 
قیفوتلا یلو  هنا 

یعامتجا یسایس - هورگ 
جح تاقیقحت  زکرم 
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همدقم

نیگنس ياهماگ  شخ  شخ  يادص  هناروابان  وت ، دوشیم و  مامت  يراذگب  مه  يور  مشچ  ات  تسا و  هاتوک  زین  رفـس  نیا  رمع  هک  منادیم 
دزیخیمرب تداهن  زا  هآ  هاگ ، ینکیم و  اشامت  طقف  ینک ، يراـک  یناوتب  هکنآیب  يونـشیم ؛ ترمع  زمرق  درز و  ياـهگرب  رب  ار  ناـمز 

«. ریخب شدای   » هک
دوخ هب  ار  منهذ  یـساسا  شـسرپ  نیا  دـشیم ، مامت  اههتـشونتسد  هک  نیمه  اما  یلخاد . یجراـخ و  ياهرفـس  ماهتـشون ؛ رایـسب  هماـنرفس 
نیا هب  تفرگیم و  ناج  مدوجو  رد  هتفرهتفر  لاؤس  نیاو  دراد ؟ پاچ  شزرا  یصخش ، ياههبرجت  اههتشون و  نیا  ایآ  هک  درکیم  لوغشم 

لخاد يراک  ياهتیرومأم  ای  دنه و  همانرفس  تسا ؟ بطاخم  رد  يزاین  هچ  يوگخساپ  نم ، ياهرفس  تارطاخ  هک  دشیم  یهتنم  شسرپ 
؟ دشاب باذج  زین  نارگید  يارب  تسناوتیم  دنتشاد ، نم  يارب  هک  ییاهتیباذج  دوجو  اب  ایآ  روشک ،
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. دشیم نآ  راشتنا  زا  عنام  زین  نیمه  دوب و  یفنم  شسرپ  نیا  هب  مساسحا  خساپ 

اههمانرفس و دناهتفر و  هکم  هب  يرایسب  درک ؛ لوغشم  ار  منهذ  لاؤس  نیا  ادتبا  نامه  زا  مسیونب ، متفرگ  میمصت  هک  یماگنه  رفـس ، نیا  رد 
نتـشون هب  يزاین  هچ  دوجو ، نیا  اب  دناهداد ، شـشوپ  ار  نآ  یبوخ  هب  زین  اههناسر  تاعوبطم و  ییوس ، زا  دناهتـشون و  زین  يدایز  تارطاخ 
تارطاخ نتشون  رد  ار  نآ  دننام  هک  دش  هدنز  نم  رد  بیرغ  یـسح  مدرب ، ملق  هب  تسد  یتقو  اما  لولم ! هتـسخ و  ملق  اب  مه  نآ  تسا ؟ نم 

. مدوب هدرکن  هبرجت  رگید ، ياهرفس 
ساـسحا هک  يرفـس  مسیوـنب . تساوـخیم  هک  دوـب  منورد  نیا  دوـبن و  مـهم  نادـنچ  مـیارب  بطاـخم  رگید  هتـساوخان ، شرازگ ، نـیا  رد 

، مسیونب ار  مساـسحا  متـساوخیم  درکیم . هدـنز  مدوجو  رد  ار  نتـشون  هب  قوش  نیمه ، دراد و  هارمه  هب  شیادز  شیاز و  میارب  مدرکیم 
یگرم ار  جـح  دـشاب . مایگدـنز  خـیرات  رد  یفطع  هطقن  تسناوـتیم  مبجاو - جـح  رفـس  نیتـسخن  رد  هـک - ینیریـش  يوـنعم  ياـههبرجت 

، رگید ییـالط  تصرف  کـی  مدـشیم و  هدـنز  هراـبود  مدرمیم و  ینعی  دوب ؛ شتـشگزاب  يویند ، ياـهگرم  اـب  شتواـفت  هک  متـسنادیم 
مراودیما ماهدرکن و  هبرجت  زونه  هک  یتوکلم - تاظحل  يارب  ملد  هاگره  متساوخیم  دیآیمن . شیپ  زگره  ایند  ناگدرم  يارب  هک  یتصرف 

هک مه  یتاظحل  يارب  مزادنیب و  قاروا  نیا  هب  یهاگن  دش ، گنت  منک - هبرجت 
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. منک هدنز  ار  یناحور  ياههظحل  نآ  دای  هدش ،

یناـحور  » توسک رد  مه  نآ  دـهدیم ، ماـجنا  ار  شجح  رفـس  نیتـسخن  هک  یـسک  ناونع  هب  ار  مساـسحا  متـساوخیم  هلمج ، کـی  رد  و 
میـسرت يدام  يایـشا  اب  ار  درجم  سنج  ناوتیمن  زگره  تساتود و  ذغاک  ملق و  ساسحا و  سنج  دنچره ، مروایب ؛ ذـغاک  يور  رب  نیعم ،»

. دنرتکیدزن ساسحا  هب  ذغاک  ملق و  زاب  اما  درک ؛
یـس زا  شیب  یناحور  ناونع  هب  هک  مردـپ - ارچ  دوب ؛ هدرک  لوغـشم  دوخ  هب  ار  منهذ  یکدوک  ياهلاس  نامه  زا  یـشسرپ  رگید  فرط  زا 

و دـشکیم ، رپ  شناج  غرم  دونـشیم ، ار  عیقب  و  (ص ) یبنلادجـسم مارحلادجـسم ، هکم ، جـح ، مان  هک  مه  زونه  تسا - هتفر  جـح  هب  رفس 
: دیوگیم شیاهقمر  نیرخآ  اب  زاب  تسا ، هداد  تسد  زا  ار  مّلکت  تردق  هدش و  جلف  شندب  زا  یمین  تساهداتفا و  رتسب  رد  رگید  هک  الاح 

«! ربب هکم  هب  مه  ارم  »
، مدیـسرپ وا  زا  هاگره  هک  یـساسحا  تسا ؟ هدرک  شاهتفیـش  هنوگنیا  یـساسحا  هبذـج و  هچ  تسایند ، نایاپ  وا  يارب  هک  اههظحل  نیا  رد 
؟ موشیم قشاع  ایآ  منیبب  متـساوخیم  هک  مدوب  نم  نیا  دنک و  معناق  تسناوتن  ارچ ؟ اما  يوشیم »! قشاع  يورب ، هک  راب  کی  : » تفگ طقف 
زا رتنردـم  بتارم  هب  ياـهروشک  هک  تسا  رهاوظ  رگا  دـنکیم ؟ قشاـع  ار  ناـسنا  جـح ، ِزیچ  هچ  هنوگچ ؟ ارچ و  موـشیم ، قشاـع  رگا  و 

ار ناتسبرع 

http://www.ghaemiyeh.com


16 ص :
تسا عیقب  تبرغ  رگا  و  دراد ! دوجو  تلاح  تیخنـس و  نامه  (ع ) هموصعم اضر و  ترـضح  راوج  رد  اجنیمه  هک  تسانعم  رگا  ماهدید و 

 ... ماهدرک و هبرجت  فجن  البرک و  رفس  رد  ار  تبرغ  نیا  هک 
: دیوگیم جح  رفس  زا  سپ  اکیرما - زا  تسوپ  هایس  یناملسمون  سکیا -» موکلام   » هک تسا  هتفهن  ادخ  هناخ  رفس  رد  يزار  هچ  یتسار  هب 

یلوحت نینچ  یگدنز ، لاس  هک 39  داد  رییغت  نانچنآ  ناهج  یگدـنز و  هب  ار  مهاگن  مداد ، ماجنا  جـح  مدوب و  هکم  رد  هک  يزور  هدزاود 
(1) درکن ! داجیا  نم  رد  ار 

رد هک  مدرک  هبرجت  ار  ییاههظحل  دوب ؛ ابیز  هناقشاع و  رایسب  هک  درک  داجیا  يدنویپ  ملق ، نم و  نایم  اهشسرپ ، نیا  زا  ییایند  ماجنارـس  و 
! دندش نم  ییاهنت  تولخ و  مرحم  ذغاک ، ملق و  رفس ، نیا  رد  ابیز  هچ  متشادن و  غارس  ار  شدننام  نتشون ، اهلاس  لوط 

ریثأت تحت  ار  بلاطم  یمک  دـنچ  ره  مدوزفا ، نتم  هب  ار  ییاهشخب  نوگانوگ ، عبانم  هب  هعجارم  اب  ثحب ، ندـش  رتلـماک  يارب  ناـیاپ ، رد 
. تسا هدش  هئارا  دشاب ، دیفم  زین  نارگید  يارب  دشابن و  یصخش  تایبرجت  طقف  هکنآ  يارب  اما  تسا ، هداد  رارق 

تسود هناخ  رادید  شطع  رد  ياهظحل  شحور  هک  مردپ  هب  ار  رثا  نیا 
، تشادن مارآ 

. منکیم میدقت 
يوسوم هدازیلع  يدهم  دیس 

.Goldman, P., The Death and Life of Malkom X, London, 1974, P. 166 - 1

http://www.ghaemiyeh.com


17 ص :

توعد لوا : لصف 

هراشا

هاگن طایتحا  اب  یلیخ  ذـفان . ینامـشچ  دـنلب و  ًاتبـسن  ییاهوم  اب  بوجحم و  دوب ؛ هدیـشوپ  يزمرق  نشپاک  دـمآ ؛ ولج  مدـش ، دراو  هک  رد  زا 
زا یکی  تـفگ ، میوـگب . شیارب  ار  تاـیلک  هصـالخ  روـطهب  دراد ، ناـکما  رگا  دــنک و  تکرــش  تاـسلج  رد  هتــسناوتن  تـفگ ، درکیم .

.« مدماین دیاش  اما  متسه ! مه  نم  : » مدیمهفن هک  تفگ  ياهلمج  دنک . تکرش  هتسناوتن  مه  وا  اما  تسا ، ناوراک  رد  زین  شناگتسب 
. تفگیم نخس  جح  زمر  زار و  رارسا و  هرابرد  ناوراک  یناحور  دیایب !؟ تساوخیمن  ارچ  دوب ! هلمج  نیا  لوغشم  مرکف  هسلج  رخآ  ات 
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تتـسود هب  متفگ : دمآ ؛ کیدزن  ناوج  نآ  دعب ، مدرک . حالـصا  ار  نارئاز  زا  يدادعت  تئارق  دـش ، مامت  هک  ناوراک  یناحور  ياهتبحص 

رگا میوگیم . شیارب  مدوخ  نم  لکـشم ! شیارب  روضح  تسا و  نز  وا  هن ، هک : داد  ناـکت  يرـس  دوـش . هجوـتم  رتـهب  اـت  دـیایب ، وـگب  مه 
. مسرپیم شیارب  تشاد  مه  یلاؤس 

تئارق جح : تامدـقم  دوشیم . لیکـشت  عتمت » جـح   » و عتمت » هرمع   » شخب ود  زا  عتمت  جـح  هک  متفگ  شیارب  یتایلک  بلاق  رد  ار  بلاطم 
؛ دراد لمع  جنپ  عتمت ، هرمع  تسا . همانتیـصو  نتـشون  ناگتـسب و  زا  ندیبلط  تیلالح  بجاو و  قوقح  تخادرپ  هروس ، دـمح و  حـیحص 
رد میتسه و  دعب » هنیدم   » نوچ هک  دراد  لمعهدزیس  عتمت  جح  یلو  یلیصافت ؛ زین  مادک  ره  و  ریصقت ، یعس و  فاوط ، زامن  فاوط ، مارحا ،

. دش دهاوخ  هتفگ  هدنیآ  رد  میراد ، تقو  هکم 
؟ تسا ترسمه  ام  رفاسم  متفگ : مروایب  شفرح  هب  هکنآ  يارب  دوب . هلصوحیب  یلیخ 

. مینک جاودزا  مه  اب  تسا  رارق  یلو  هن ، تفگ :
؟ يراد یلکشم  ییاین ! دیاش  یتفگ  یتسار ، متفگ :

. تسین دعاسم  طیارش  اما  هدش ، رداص  زین  تیلب  نآلا  ماهدرک و  جرخ  نویلیم  جنپ  ماهدیود ، شلابند  یلیخ  ًاقافتا  هن ! تفگ :
؟ ارچ متفگ :
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. دیتلغیم شیاههنوگ  رب  شناتشگنا  يالبال  زا  کشا  ياههرطق  تفرگ . یناشیپ  هب  ار  شتسد  تخادنا و  نییاپ  ار  شرس 

! تالکشم تفگ : خلت  يدنخبل  اب 
. کشا دوب و  هیرگ  وا  باوج  زاب  و  یتالکشم ؟ هچ  متفگ :

ازیو دوب  هتـسناوت  دایز  تمحز  اب  دوب و  هتفر  نارهت  هب  رفـس  نیا  يارب  دوب ؛ هدیـشک  تمحز  اهتدـم  لصأتـسم ! مدوب و  هدـش  رثأـتم  یلیخ 
تسا همه  يوزرآ  هک  يونعم  رفـس  نیا  زا  دهاوخیم  هک  هداتفا  یقافتا  هچ  الاح  اما  دیمهف . دشیم  ار  يزور  تمـسق و  ینعم  ًاعقاو  دریگب .
دورو هزاجا  ادخ  دناهداد و  ازیو  رگا  و  دناهداد !؟ وا  هب  جح  يازیو  تاظحل ، نیرخآ  رد  هنوگچ  تسین ، جح  شتمـسق  رگا  دـشکب ؟ تسد 

!؟ دشکیم سپ  اپ  هک  تسا  هنوگچ  هداد ، وا  هب  ار  دوخ  هناخ  هب 
؟ يرادن تسود  ار  جح  رفس  متفگ :

. مدیشکیمن تمحز  شیارب  ردقنیا  هک  متشادن  تسود  رگا  تفگ :
! خساپ زا  زیرگ  خلت و  ياهدنخ  زاب  و  ارچ ؟ سپ  متفگ :

وا ياهيریگیپ  زا  یتقو  تسیک ؟ ناوج  نیا  مدیـسرپ : ناوراک  ریدم  زا  تفر . درک و  یـشب  شوخ و  ناوراک  ریدـم  اب  دورب ، تساوخ  یتقو 
! دش رتشیب  مبجعت  تفگ ، میارب  جح  هب  فرشت  يارب 

یهلا رفس  نیا  دناهتشگزاب و  امیپاوه  ناکلپ  ياپ  زا  يرایسب ، هک  مدوب  هدینش  اهراب  متشاذگ . رارق  ادرف  يارب  متفرگ و  سامت  وا  اب 
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اما دوب ، ایهم  طیارـش  دروم  نیا  رد  یلو  تسا ، هدـنرادزاب  طیارـش  یلو  دـنراد ، تسود  همه  هک  مدرکیم  لاـیخ  هشیمه  هدـشن ؛ ناشبیـصن 

 ... دیشکیم سپ  اپ  نامهیم 

نارئاز

هد دـیاب  دـنهدیم . شوگ  لئاسم  هب  تقد  اـب  دوشیم و  رتشیب  هظحل  ره  مدرم  علو  روش و  میاهدرک ، عورـش  ار  تاـسلج  هک  ادـتبا  ناـمه  زا 
. دنوش هدامآ  جح  یناحور  ياوه  لاح و  کسانم و  يارب  نانآ  هسلج ، هد  نیا  لوط  رد  دوش و  رازگرب  نارئاز  يارب  یهیجوت  هسلج 

رتشیب دناهدش ؛ یفرعم  رخآ  رد  هک  دنتسه  يرفن  رازه  جنپ  وزج  دناهتشادن و  يراج  لاس  رد  جح  هب  فّرـشت  هب  يدیما  ناوراک ، نیا  نارئاز 
سخرـس و فارطا  تبرت ، نامیرف ، زا  دـناهدمآ . دهـشم  هب  هدـش ، رپ  قطانم  نآ  ياـهناوراک  تیفرظ  نوچ  دنتـسه و  فاـنکا  فارطا و  زا 

دننیشنیم سلجم  يولج  تاسلج ، رد  هشیمه  دناهدش . عاخنعطق  نییاپ  هب  هنیس  زا  هک  دنتسه  مه  یعاخنعطق  زابناج  شش  یتسار  رمـشاک .
. دنراد لاعف  يروضح  و 

يوب زونه  دوب و  گنج  ههبج و  ياههچب  زا  درک . یفرعم  ار  شدوخ  يرمـشاک  نیریـش  هجهل  اب  دـمآ و  مشیپ  یناوج  زورما ، هسلج  زا  دـعب 
لاح و نامه  اب  دوب ؛ بیرخت  ياههچبورب  زا  دادیم . زیرکاخ  توراب و 
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روش و رپ  افـص و  اب  دوب ؛ گنج  راگدای  دوب ، هدـش  عطق  چـم  زا  شیاپ  کی  متـشاد . غارـس  بیرخت  ياههچب  رد  گنج ، نارود  هک  ییاوه 

! ینتشاد تسود 
دارفا اهمناخ ، نایم  رد  هژیوهب  درکیم . لکـشم  ار  راک  نیا ، دنتـسه و  نسم  نارئاز  رتشیب  مدرک ؛ ناوراـک  دارفا  هب  یلاـمجا  یهاـگن  زورما 

ناشیاپ اهیضعب  طقف  میرادن ؛ نزریپ  درمریپ و  ناوراک  رد  ام  تفگیم : بترم  یخوش ، هب  هک  ناوراک  یناحور  لوق  هب  میتشاد . دایز  نسم 
. دنتسین ریپ  ّالاو  دنکیم ، درد 

« دبعن كایا  . » دندرکیم ادا  حیحص  ار  تاملک  تمحز  هب  دنتشاد ؛ یّلحم  ظیلغ  هجهل  بلغا  نوچ  تشاد ؛ لکشم  زین  ناشیاههروس  دمح و 
ظفلت نیقتـسم »  » ار میقتـسم »  » و میلاـض »  » ار نیلاـض »  » مـه یـضعب  دـنتفگیم ! نیعتـسن » عکاـیا   » ار نیعتــسن » كاـیا   » و دـبهن » كاـیا  ، » ار
اهنآ هب  متشون و  يذغاک  يور  ار  کی  ره  ياهلاکـشا  لیلد  نیمه  هب  تشاد ؛ دوجو  یـساسا  لکـشم  مه  فورح  جراخم  رد  دندرکیم !

هللادـمحلا هک  دـنناوخب ، ار  هروس  دـمح و  هرابود  دوش و  لح  لکـشم  ات  دـنریگب ، کمک  ناشیاههون  نادـنزرف و  زا  هناخ  رد  مدرک  هیـصوت 
تئارق رد  ًاعقاو  هک  مه  یـضعب  دندوب . هدروآ  هناخ  رد  تیلاعف  دـهاش  ناونع  هب  ار  ناشیاههون  دـعب  تاسلج  رد  اهیلیخ  داد . باوج  بوخ 

. دوش هتفرگ  بیان  ناشیارب  ناشدوخ ، ندناوخ  رب  هوالع  دنریگب ، دای  قیقد  لامعا ، نامز  ات  دنتسناوتن  رگا  دش ، رارق  دنتشاد ، لکشم 
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قشع رولبت 

یتمحز ره  هب  دوبن . نتخادـنا  نزوس  ياج  مرح  رد  دـندوب ؛ هدـمآ  اجهمه  زا  غولـش ! یلیخ  دهـشم  دوب و  (ع ) اضر ماما  یتراـیز  زور  زورما 
لاح و الاح  زا  هک  لیلد  نیا  هب  دیاش  مدرب ؛ تّذل  ًاعقاو  مدش . ترایز  زامن  هعماج و  ترایز  لوغشم  مدناسر و  رـس  يالاب  هب  ار  مدوخ  دوب ،

. دوب هتفرگ  ارم  جح  ياوه 
ياضر ماما  نیمزرـس  هب  نآلا  نیمه  متـسه و  هنیدـم  هکم و  رد  (ع ) اضر ماما  هراـیزلابیان  هک  مدرکیم  ساـسحا  متـشاد ، یبوخ  ساـسحا 

. متفریم هنیدم  ینعی  بیرغ 
! موش ضوع  ًاعقاو  مشاب و  هتشاد  لوبقم  جح  هک  نک  اعد  اقآ ! متفگ :

یناتساد دمآ و  مشیپ  همانرب  زاغآ  زا  لبق  یمناخ  مدمآ ، اهسالک  لحم  هب  هک  رهظزادعب  دوب . هدرک  سیخ  ار  نیمز  ناراب  درس و  ًاتبسن  اوه 
. درک هدهاشم  ار  نآ  دننام  دشیم  رتمک  جح ، هیضق  زا  ریغ  رد  دیاش  دوب و  قشع  یعقاو  رولبت  هک  درک  لقن 

ار یگتـسشنزاب  نارود  شالت ، رمع  کی  زا  سپ  درم ، دوب و  هتـشذگ  ناشکرتشم  یگدنز  زا  يدایز  ياهلاس  دنتـشادن ؛ یبوخ  یلام  عضو 
هنوگچ اما  دیامن ؛ مانتبث  ادخ  هناخ  ترایز  يارب  نیسپاو ، ياهلاس  نیا  رد  دنک و  زادناسپ  یکدنا  دوب  هتسناوت  نز  دنارذگیم .
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اب دراذگب ؟ اهنت  ار  یشوخان  شوخ و  ياهلاس  مدمه  رای و  دورب و  يونعم  رفس  نیا  هب  اهنت  رهوش ، یهارمه  رمع  کی  زا  سپ  تسناوتیم 

ضرق دناهدش - یگدنز  هناخبحاص و  دوخ  هک  شنادـنزرف - زا  هک  يرادـقم  هدـمآرد و  شمان  هب  یگداوناخ  ياهقودنـص  زا  هک  یماو 
. تسا هتشون  زین  ار  شرهوش  مان  هدرک ،

. دوب هدرک  نیمأت  راـنک  هشوگ و  زا  ار  ماو  ياهطـسق  ییاـهنت  هب  لاـس  راـهچ  دوب . هتفگن  شرهوش  هب  ار  ارجاـم  نیا  هکنیا  بلاـج  هتکن  اـما 
رد مان  تبث  يارب  اهنآ  زا  هدـمآ و  رد  ادـص  هب  نفلت  گـنز  زور  کـی  هکنیا  اـت  ربخیب ! ناـنچمه  رهوش  دوب و  هداد  زین  ار  اـههچب  ضرق 

نیا هک  دوب  هدیـسرپ  رتکد  زا  رفـس  زا  شیپ  ياهشیامزآ  رد  هک  یناـمز  اـت  تشادـن ، يربخ  شرهوش  مه  زاـب  دوب . هدـش  توعد  ناوراـک 
؟ تسیچ يارب  اهشیامزآ 

هتفگ بجعت  اب  کشزپ  دوب و  هدیسرپ  کشزپ  زا  رگید  راب  اجک ! جح  اجک و  وا  هدینـش ، هابتـشا  دوب  هدرک  رکف  جح ! يارب  دوب : هتفگ  رتکد 
... ؟ يرادن ربخ  رگم  تسا ؛ جح  يارب  اهشیامزآ  نیا  دوب :

يابیز ياهساملا  هک  نز - رادافو  نابرهم و  هاگن  رد  شهاگن  ناـهگان  و  ماهدرکن ! ماـن  تبث  نم  یلو  دوب  هتفگ  يرواـبان  لاـمک  رد  درم  و 
! تسا هدرک  وا  قح  رد  یتبحم  هچ  شرسمه  هک  دباییمرد  هزات  دروخیم و  هرگ  تسا - هدرک  یناغارچ  ار  نآ  قوش  کشا 

هنامیپ دنکن  هک  دوب  نیا  اهلاس  نیا  لوط  رد  شنهذ  رکف و  یمامت 
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ار درمریپ  نامـشچ  کمدرم  کشا ، ياـههرطق  ددـنبن . شقن  عیقب  يوبن و  مرح  ادـخ ، هناـخ  ریوصت  شنامـشچ  باـق  رد  دوش و  رپ  شرمع 

. تفای رولبت  هظحل  کی  رد  اهنت  كرتشم ، یگدنز  اهلاس  قشع  دروخ و  هرگ  مه  رد  اههاگن  دنازرل .
؟ ینک ناهنپ  هنیس  رد  لاس  راهچ  ار  زار  نیا  يدروآ  تقاط  روطچ  متفگ : نز  هب 

. تشاد ار  نیگنس  زار  نیا  لمحت  شزرا  هظحل  کی  نیمه  تفگ :
؟ یتشادن یلکشم  لوپ  ندرک  هیهت  رد  مدیسرپ :

. دندرک کمک  مه  اههچب  متخادرپیم . یطایخ  هب  زین  مدوخ  مدرکیم ، ییوجهفرص  دادیم ، نم  هب  مرهوش  هک  ییاهلوپ  زا  تفگ :
؟ دنتشاد ربخ  اههچب  مدیسرپ :

! دییوگب يزیچ  ناتردپ  هب  دیرادن  قح  هک  مدوب  هتفگ  اهنآ  هب  اما  يرآ ! تفگ :
، دوب رادومن  وا  ياپارـس  رب  نآ  ياپ  در  هک  راوشد  تخـس و  یگدنز  کی  ناوارف  ياهزیخ  تفا و  لمحت  رمع و  رذگ  زا  هتـسخ  نزریپ  نیا 

نینچ هک  تسادخ  هناخ  هبذج  ششک و  زین  نیا  ایآ  دنکیم ؟ هیده  شرهوش  هب  یگدنز - نرق  مین  زا  سپ  دیاش  ار - یقشع  نینچ  هنوگچ 
يونعم و رفـس  نیا  ندوب ، راوخمغ  رای و  شالت و  يرمع  زا  سپ  اـت  دـنکیم  راداو  ار  وا  هک  ییاههبذـج  دـنیرفآیم ؟ قشع  زا  ییاـههولج 

یهلا
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. تسا ینامسآ  طقف  تسین و  نآ  رد  ندوب  ینیمز  هبئاش  هک  یقشع  دنک ؟ هبرجت  شرهوش  رانک  رد  ار 

باتک چیه  رد  هک  ار - قشع  قشم  مناوتیم  مشاب ، كریز  رگا  ینعی  متسه ؛ ییاهشـسرپ  نینچ  يارب  خساپ  نتفای  یپ  رد  رفـس  نیا  رد  نم 
. مزومایب رفس  نیا  رد  تسا - هدشن  هتشون  يرتفد  و 

هک امـش  و  نابزیم ! ادـخ  مینامهیم و  ام  تسا و  یهلا  يرفـس  رفـس ، نیا  هک  مدرک ، تبحـص  نارگید  زا  ندـیبلط  تیلالح  دروم  رد  زورما ،
یـسک هب  رگا  دیزاس . یـضار  دوخزا  زین  ار  ادخ  قلخ  تسا  رتهب  دینک ، یـضار  دوخ  زا  ار  ادخ  دـیورب و  ياینامهیم  نینچ  هب  دـیهاوخیم 

یتح تسادـخ . قلخ  تیاضر  رد  زین  ادـخ  تیاضر  تسا . تقو  نیرتهب  نآلا  دـیاهدرک ، هطبار  عطق  یلیماف  ای  تسود و  اب  اـی  دـیراکهدب و 
امش دیآیم و  امش  يوس  هب  دنوادخ  اما  دیاهدیرب ، ادخ  اب  امش  دینک  روصت  دیوش ! مدقشیپ  امش  مه  زاب  دناهدرک ، افج  امش  هب  نارگید  رگا 

. دنکیم توعد  دوخ  تفایض  هب  ار 
هدنام مردپ  زا  هک  میتشاد  ییاهدنفسوگ  مراد ؛ لکشم  ثرا  رـس  مردارب  اب  تفگ : دمآ و  کیدزن  جاجح  زا  یکی  دش ، مامت  هک  اهتبحص 

. میرادن مه  اب  یطابترا  چیه  هک  تسا  لاس  دنچ  دروخ ، زین  ارم  قح  دیشک ، الاب  ار  اهنآ  همه  وا  یلو  دندوب ،
: هک مدناوخ  شیارب  (ص ) ادخ لوسر  زا  ار  یثیدح 

َولَو ّقَْحلا  ُِلق  َو  ْکَیلا  َءاسأ  ْنَم  یلا  ْنِسْحا  َو  کَعَطَق  ْنَم  ْلِص 
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(1) کسفَن . یَلَع 

. درک لوبق  تباجن  لامک  رد  زین  وا  نک . یظفاحادخوا  اب  ریگب و  یسامت  ییادخ ، هناخ  رئاز  وت  اما  تسوت  اب  قح  هک  تسا  تسرد  متفگ :
زور نآ  يادرف  زین  وا  اما  تشادن ؛ دوجو  طابترا  ناکما  ًاعقاو  دوبن ، جح  هیضق  رگا  هک  تشاد  یلکـشم  شماوقا  زا  یکی  اب  زین  يرگید  رئاز 

. داد یتشآ  حلص و  زا  ربخ 
اب تسا و  هرخـص  هوک و  ِیتخـس  هب  دشابن ، جـح  هیـضق  رگا  هک  ییاهلد  دـنکیم ، مرن  ار  اهلد  هک  تسا  جـح  رگید  ياههولج  زا  زین  نیا 

. دنکیم هزجعم  ادخ  ینامهیم  جح و  اما  تسین ، ندش  مرن  لباق  یتردق  چیه 
. متسه جح  يونعم  رفس  زا  ییاهزاجعا  نینچ  ِّرس  یپ  رد  زاب  نم  و 

ترایز بات  بت و 

. دوب هدروآ  ار  لیعامـسا  رجح  میهاربا و  ماقم  هبعک ، تکام  زین  ناوراک  ریدـم  داد . حیـضوت  ار  عتمت  هرمع  تیفیک  ناوراک  یناحور  زورما 
تکام یتح  ندید  اب  یخرب  دوب ؛ هدش  ياهکم  هسلج  ياوه  لاح و 

، هدرک يدب  وت  هب  هک  یسک  هب  نک و  داجیا  طابترا  تسا ، هدیرب  وت  زا  هک  یسک  اب  دومرف : ادخلوسر 9  .) ص 86 ج 4 ، همکحلا ؛ نازیم  - 1
دشاب .) وت  ررض  هب  دنچ  ره  وگب ، ار  قح  نخس  نک و  یبوخ 
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هک تسا  هنوگچ  درادن ، هکم  زا  زین  یـسوسحم  روصت  اًلـصا  هتفرن و  هکم  هب  زونه  هک  یـسک  مدوب  هشیدنا  نیا  رد  دنتخیریم . کشا  هبعک 

روضح اب  تسا و  هدـش  ضوع  زین  مترایز  ياوه  لاح و  اهزور  نیا  هک  مداتفا  يوضر  مرح  دای  هب  دراد ؟ بت  بات و  نآ  قارف  رد  هنوگنیا 
 ... متسیایم ترایز  هب  (ع ) ججحلا نماث  رضحم  رد  يرتشیب  بلق 

مرحم تاقیم ، زا  نتـشذگ  زا  شیپ  ًامتح  دیاب  میدشیم ، هکم  دراو  ادـتبا  میدوب و  دـعب » هنیدـم   » ام دوب . مارحا  عتمت ، هرمع  زا  هلحرم  نیلوا 
ءزج هس  لماش  دوخ  مارحا  دراد . يزمر  زار و  دوخ  نیا  دشاب و  مارحا  لاح  رد  دیاب  دوش ، هکم  دراو  دهاوخب  سک  ره  هک  ارچ  میدـشیم ؛

رب زیچ  مارحا 24  زا  سپ  تسا - نتفگ  کـیبل  ناـمه  هک  هیبـلت - تین و  تسا ، نادرم  يارب  هلوـح  ود  زا  بکرم  هـک  مارحا ؛ ساـبل  تـسا :
. تسارگیدمه رب  درم  نز و  ندش  مارح  لوا ، هک  دوشیم  مارح  ناسنا 

. ددرگیم متخ  زین  نامه  هب  دوشیم و  زاغآ  دوسالا  رجح  نکر  زا  ندیدرگ ؛ هبعک  رود  هبترم  تفه  زا : تسا  ترابع  هک  فاوط ، مود ،
. تسا میهاربا  ماقم  تشپ  رد  تعکر  ود  هک  فاوط ؛ زامن  موس ،

. دباییم نایاپ  هورم  رد  زاغآ و  افص  زا  هک  هورم ؛ افص و  نایم  یعس  رود  تفه  مراهچ ،
. تسا نخان  ای  وم  ندرک  هاتوک  هک  ریصقت ؛ مجنپ ،

نآ رد  دادیم . حیضوت  ناوراک  یناحور  مدیدرگیم و  تکام  درگ  هب  نم  دش . هداد  حیضوت  مارحا و ...  فاوط و  یلمع  تروص  سپس 
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. دنتخیریم کشا  مدرم  زین  لاح 

سوکعم شرامش 

هب منادنزرف  رسمه و  ءاروح ، ماهلاس  ود  رتخد  يرامیب  دوجو  اب  میوشیم . کیدزن  رفـس  دعوم  هب  هظحل  ره  هدش و  زاغآ  سوکعم  شرامش 
رفـس هب  رتشیب  زور  کی  اهنت  تسین ! هک  یخوش  تسا ، هکم  رفاسم  ناـشدوخ  لوق  هب  دـناهدمآ . دهـشم  هب  هقردـب ، يارب  ممناـخردام  هارمه 

. تسا هدنامن 
دهاوخیم هک  مدوب  یسک  دننام  مدش ؛ فرشم  (ع ) ججحلانماث ترـضح  مرح  هب  راب  نیرخآ  يارب  منادنزرف ، رـسمه و  هارمه  هب  رخآ  زور 

مرح دراو  داشرهوگ  دجسم  سدق و  نحـص  زا  نتـشذگ  زا  سپ  نابایخ ، يالاب  رد  زا  تسا . مزال  ماما  هزاجا  نآ  يارب  هک  دورب  يرفـس  هب 
. میدرک اعد  یگمه  و  ار ، رهظ  زامن  سپس  مدناوخ و  دنلب  ار  هعماج  ترایز  دوب ، کیدزن  رهظ  ناذا  میدش .

دای مدرکیم . ساسحا  رتکیدزن  ترـضح  هب  هشیمه  زا  ار  دوخ  تشاد . يرگید  لاح  رفـس  نیا  ییوگ  اما  تشادـن ؛ یگزات  نم  يارب  رفس 
اقآ زا  دـینک و  كرد  ار  ترـضح  ترایز  زور  ره  تاسلج ، لوا  ياهزور  نیمه  زا  زین  امـش  هک : مداتفا  ادـخ  هناـخ  نارئاز  هب  مدوخ  فرح 

امش هب  ار  ادخ  ینامهیم  یعقاو و  ترایز  قیفوت  هک  دیهاوخب 
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29 ص :
. دنتفرگ يدج  ار  هیصوت  نیا  هناقشاع  هچ  زین  راوز  دهدب .

هب رگید  راب  مدرگرب ! یلاخ  تسد  مورب و  دنکن  اقآ ! تسکش ؛ ملد  تسا . تصرف  نیرخآ  نیا  هک  مدرک ، ساسحا  مرح  رد  ياهظحل ، يارب 
تسا و نفک  هیبـش  هک  هچراـپ  هکت  ود  اـب  اـهنت  يوریم ، يراذـگیم و  ار  زیچ  همه  تسا ؛ گرم  رفـس  نوچمه  رفـس  نیا  هک  مدروآ  داـی 
زا هچنآ  دننام  تسرد  نارگید ، دننام  تسین ، راک  رد  ییاسانـش  هلیـسو  چیه  رگید  هک  ياهنوگهب  اهناسنا ، هوبنا  نایم  رد  يوشیم  ياهرطق 

باسح و نامز  تسا و  ماـمت  تقو  تماـیق ، رد  هک  تواـفت  نیا  اـب  لاـمعا ، زج  يرادـن  يزیچ  ادـخ . ییوت و  دـنیوگیم . رـشحم  يارحص 
دوب اه  رگا »  » نیمه و  ینادـب . ردـق  رگا  ینک ؛ كاپ  ار  تلامعا  رتفد  ياهطلغ  اهیگدروخطخ و  یناوتیم  یهاوخب ، رگا  اجنیا  یلو  باتک .

. درکیم یناراب  (ع ) اضر ترضح  نابساپ  کلم  ناتسآ  رد  ار  لد  ياوه  دنکفایم و  مناج  رب  هزرل  هک 

زاورپ

، مود هورگ  اب  زین  ام  دناهتفر ، هبنش ) جنپ  ) زورما حبص  شـش  تعاس  یهورگ  هدش ؛ میـسقت  شخب  ود  هب  ناوراک  تسا . تکرح  زور  زورما ،
. متفر (ع ) اضر ترـضح  مرح  هب  زاب  تکرح  زا  لبق  میـشاب . هاگدورف  رد  دـیاب  زاورپ  زا  لبق  تعاس  هس  میمزاـع . رهظزادـعب  راـهچ  تعاـس 

يابیز ياهمنبش  یظفاحادخ  ماگنه  دندوب ؛ هدمآ  مه  ماوقا  زا  یخرب 
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30 ص :
. مدمآ هاگدورف  هب  رهظزادعب  ود  تعاس  دوب . یندید  ناشنامشچ  رد  کشا 

اب اهنامز  همه  رد  هراومه و  دراد ، یبیجع  ياوه  لاح و  هکم  رفـس  ناهارمه ! رگید  يوس  زا  نارئاز و  فرط  کی  زا  دوب . غولـش  هاگدورف 
. تسا توافتم  اهرفس  رگید 

ناـمه رد  هک  یناوج  دوب ؛ شدوخ  مدرک ، هاـگن  درک . مالـس  یـسک  هک  مدرکیم  ییاـمنهار  ار  نارئاز  مدوب و  هداتـسیا  يدورو  رد  يولج 
هاـگدورف رد  هک  زورما  اـت  مدوب  هدـش  دـیماان  مه  نم  دوب و  هدـماین  اـما  مدوـب ، هدز  نفلت  راـب  نیدـنچ  دوـب . هدرک  مریگلفاـغ  لوا  تاـسلج 

. مدش لاحشوخ  یلیخ  دیایب ، دوب  هتفرگ  میمصت  ماجنارس  هک  نیا  زا  شمدید .
! ییام زاورپ  رد  هک  ملاحشوخ  متفگ :

. مریگب ار  ماهمانرذگ  ماهدمآ  تفگ : دز و  یخلت  دنخبل 
!؟ يریگب ار  تاهمانرذگ  متفگ : دشن ، مرواب 

. میآیمن مه  نم  دیایب ، رفس  هب  دناوتیمن  يرامیب  رطاخ  هب  مناخ  نآ  تفگ :
ریز طقف  تفگن ، يزیچ  ییاین . یناوتیمن  ياهدرک ؛ كرت  ار  یبجاو  لعف  ییاین  رگا  یعیطتـسم . وت  تسا ! هدش  بجاو  وت  رب  جح  اما  متفگ :

، دوبن شهارمه  زین  ياهلیسو  ماهتفرگ . ار  ممیمصت  تفگ : بل 
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31 ص :
. مدش تحاران  یلیخ 

؟ یشاب ناریا  دیاب  يو  زا  تبقارم  يارب  وت  ینعی  متفگ :
. میآیمن وا  نودب  یلو  هن ! تفگ :

یگداس هب  يرگید  دهدیم و  ناج  نآ  يوزرآ  رد  دـنکیم و  شالت  اهلاس  یکی  تسا ؟ هتفهن  يزار  هچ  توعد  جـح و  نیا  رد  یتسارهب 
!؟ دشکیم سپ  ار  اپ  دوخ ، اما  دوشیم ، توعد 

؟ يدوب تبون  رد  لاس  دنچ  متفگ :
. مدوب هدرکن  مان  تبث  اًلصا  تفگ :

؟ روطچ متفگ :
. دـنهد عـالطا  نم  هب  داد  فارـصنا  یـسک  رگا  هک  متفگ  جـح  ناـمزاس  هب  دون ، هقیقد  رد  مه  نم  دوب ، هتـشون  ار  شماـن  مناـخ  نآ  تفگ :
دنهدب و رظن  دیاب  رفن  جنپ  نویـسیمک  رد  هکنیا  دوجو  اب  يروابان ، لامک  رد  متفر و  نارهت  هب  نم  و  دـندرک ، مالعا  نم  هب  ینایاپ  ياهزور 

. مدرکیمن رواب  مه  مدوخ  اًلصا  هک  يزیچ  دش . تسرد  مّجح  هیضق  دندوب ، اهنآ  زا  رفن  ود  اهنت 
؟ یتشاد یتراپ  ًامتح  متفگ :

. متخانشیمن نارهت  رد  ار  سک  چیه  اًلصا ! تفگ :
، تسین ریدـقت  تمـسق و  جـح  رگا  دوب . هدـشن  تباجا  هک  یتوعد  دوب ؟ هچ  توعد  نیا  ّرـس  تشاد و  ناـکما  هنوگچ  مدرک . بجعت  یلیخ 

هب نینچنیا  شیاهراک  يدرف ، هک  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا ، توعد  هکلب 
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32 ص :
!؟ دهدن ناشن  تبغر  شدوخ  اما  دوش ، تسرد  یگداس 

؟ درادن یهار  چیه  متفگ :
! هن تفگ :

! نکن یهاتوک  دروخب ؛ مقر  هنیدم  هکم و  رد  وت  ریدقت  دیاش  تسا ! هقباسمک  جح  رد  يدنور  نینچ  اما  متفگ :
. مریگب ار  ماهمانرذگ  ات  ماهدمآ  نونکا  ماهدش و  فرصنم  ماهدرک و  ار  میاهرکف  تفگ :

. دوب هدنامن  زاورپ  ات  رتشیب  یقیاقد  دندرکیم . يرامـشهظحل  ندشراوس ، يارب  راظتنا  نلاس  رد  دندوب و  هتـشذگ  یـسرزاب  هلحرم  زا  نارئاز 
! راد هگن  تسد  متفگ : هک  دنک  لطاب  تساوخ  دروآرد و  ار  شاهمانرذگ  هاگدورف ، رد  جح  نامزاس  هدنیامن 

! نک راذگاو  ادخ  هب  ار  تراک  متفگ :
؟ روطچ تفگ :

! نک لمع  ار  نامه  دمآ  هچره  يریذپب ؟ ار  ادخ  مالک  هک  يراد  ار  شتراسج  دمآ ، هچ  ره  منزیم ، نآرق  هب  یلأفت  متفگ :
! لوبق تفگو : درک  رکف  ياهظحل 

هب زین  ار  عناوم  تالکـشم و  ياهدرک و  توعد  تدوـخ  ار  ناوـج  نیا  ایادـخ ! متفگ : مداتـسیا . هلبق  هب  ور  تشذـگیم ، تعرـس  هب  قیاـقد 
؟ ییوگیم هچ  نونکا  ياهتشادرب ، شهار  رس  زا  یتحار 
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33 ص :
:) دمآ هیآ  نیا  تریح  لامک  رد  مدرک و  زاب  ار  نآرق 

( ایَِجن ُهاْنبَّرَق  َو  ِنَْمیَألا  ِروُّطلا  ِِبناج  ْنِم  ُهاْنیَدان  َو 
(1) . 

! مدرک انعم  شیارب  ار  هیآ  منزب ، یفرح  متسناوتیمن  دیزرل ، ملد 
. دروایب ار  شکاس  ات  تفر  تفر ؛ رد  فرط  هب  تعرس  هب 

تسا توعد  جح 

قیاقد رد  ولو  شدوخ ، دنکیم و  توعد  ادـتبا  نامه  زا  ار  شنانامهیم  دـنوادخ  تسا و  توعد  یتسارهب  جـح  هک  تسا  هدـش  تباث  میارب 
. دنکیم ضوع  ار  اههیحور  دهدیم و  یگدامآ  لاح و  رخآ ،

رد دوب ، هبیرغ  زاین  زار و  کشا و  اب  هک  یمـشچ  دوشیم و  نتورف  مرن و  جح ، لالز  وترپ  رد  درکیمن ، محر  ردارب  هب  زورید  ات  هک  یناسنا 
. دوشیم هدامآ  یناحور  رفس  نیا  يارب  ناور  حور و  هتفر  هتفر  دریگیم . سنا  زاین  زار و  اب  جح ، راسهیاس 

، ناشیاههرهچ رد  نونکا  دندوب ! هدمآ  لوا  هسلج  رد  هک  دنتسین  یمدرم  نآ  اهنیا  تسا . سوسحم  اًلماک  توافت ، يرگنیم ، هک  اههرهچ  هب 
. تسادیوه ادخ  رون 

حور تحاس  نیا  هتـسبرب و  تخر  تایدام  هدش ، هک  مه  یمک  تدم  يارب  دـیوگیم . تیونعم  قشع و  زا  اهنت  ینکیم ، تبحـص  هک  ره  اب 
کیبل دوریم  هک  یحور  دهدیم . نالوج  نارئاز  دوجو  رد  هک  تسا 

. میدرک شکیدزن  اوجن ، لاح  رد  میدناوخارف و  روط  هوکرانک  زا  ار  وا  ام  52 ؛ میرم : - 1
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34 ص :
. دوش هتفگ  کیبلال »  » شباوج رد  دنکن  هک  دراد  ار  نآ  ساره  ییوس  زا  دنک و  تباجا  ار  ادخ  توعد  دیوگب و 

زاب یهلا  حور  اـب  دراذـگیم و  ار  شناـهانگ  دـنکیم ؛ تراـجت  نآ  رد  حور  هک  يداـم ، تراـجت  هن  اـما  تسا ، يراـجت  يرفـس  هصـالخ ،
. ددرگیم

(1) تسا . هدش  هایس  دناهدینابسچ ، نآ  هب  ار  دوخ  ناراکهانگ  سب  زا  هدوب ، دیفس  دوسألارجح  گنر  تسا : هدمآ  یثیدح  رد 
. دیامنیم رفس  نیا  يایهم  هدامآ و  سپس  دنکیم و  نیچلگ  ار  شنارئاز  جح ، هصالخ ،

ص 403. ج 9 ، هعیشلا ؛ لئاسو  - 1
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35 ص :
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36 ص :

تاقیم مود : لصف 

هدج

یجرش ياوه  رد  تبوطر  نازیم  هک  خرس  يایرد  هیشاح  رد  عقاو  يراجت ، يردنب و  يرهـش  میدیـسر ؛ هدج  هب  هک  دوب  بش  تشه  تعاس 
. تسا ریغتم  دارگیتناس  هجرد  ات 32  نیب 23  زین  نآ  ياوهوبآ  دسریم و  زین  هب 98 % یهاگ  نآ ،

یکی رهش  نیا  دراد . تیعمج  رفن (1)  نویلیم  مین  کی و  زا  شیب  روشک ، نیا  يراجت  ردنب  نیرتمهم  ناتسبرع و  گرزب  رهش  نیمود  هّدج 

. تسا هدوب  رفن  رهش 300000  نیا  تیعمج  لاس 1947 م . رد  - 1
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37 ص :
عقاو رهـش  نیا  رد  زیزعلادبع  کلم  هاگدورف  تسا . ایرد  ریـسم  زا  هچ  اوه و  قیرط  زا  هچ  هرمع ، جـح و  نارئاز  يدورو  يدابم  نیرتمهم  زا 

. تسا
ناریو ار  نآ  نایباهو  اما  هتـشاد ، ییابیز  هربقم  هتـشذگ ، رد  دـنیوگیم  دـناهداهن . هدـج »  » ار نآ  مان  اوح ، ترـضح  دـقرم  دوجو  ببـس  هب 

. تخادرپ میهاوخ  عوضوم  نیا  هب  شدوخ  ياج  رد  هللاءاشنا  دناهدرک .
رارق دالب  ریاس  هکم و  یطابترا  ردنب  ار  نآ  موس ، هفیلخ  نافع ، نب  نامثع  تسا . هدوب  زین  ییاهزیخ  تفا و  ياراد  یخیرات  رظن  زا  رهـش  نیا 

هب ناتسلگنا  رامعتسا  يوس  زا  1927 م . لاس 1345 ه / رد  ماجنارس  تشگ و  فورعم  اهلوسنک ) نیمزرس  ) لیـسانکلا دالب  هب  نآ  مان  داد و 
يدالیم داتفه  ههد  زا  رهـش  نیا  دشر  هدمع  دوب . هتفرگرب  رد  ار  رهـش  نیا  يراوید ، 1947 م . لاس 1366 ه / ات   (1) دش . راذگاو  ناتسبرع 

. تسا هدش  عورش 
زّهجم رایـسب  دنچره  زیزعلادبع  کلم  هاگدورف  دناهدمآ . ناتـسبرع  هب  ًاعقاو  هک  دندوب  هدرک  رواب  هزات  اهیجاح  میدـش ، هک  هاگدورف  دراو 

، نآ رب  مکاح  ياضف  فقـس و  عون  تسا . یتقوم  ناکم  نیا  ینکیم  ساسحا  ییآیم ، نوریب  كرادـم  لرتنک  تمـسق  زا  یتقو  اـما  تسا ،
اههفایق و اهلکش ، اب  دندوب ، هدمآ  ایند  رسارس  زا  تسا . یتقوم  ییاضف 

Farsi, Hani M. S.( Mohamed Said ): Jeddah: city of art: the sculptures and monuments. - 1
London: Stacey International, 1991
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38 ص :
: هتشون نینچ  شاهمانرفس ، رد  سکیاموکلام » ، » هراب نیا  رد  ار  ریبعت  نیرتابیز  دیاش  هک  نوگانوگ ، ياهگنر 

هاگدورف رد  نم  نامشچ  هک  هنوگنآ  اهناسنا ، عونت  زا  دشاب  هتسناوت  ینیبرود  چیه  منکیمن  رکف  نم  ینیبیم . ار  دارفا  عاونا  هاگدورف ، رد 
نامه رد  دناهدیـشوپن و  مارحا  سابل  زونه  یخرب  یناغفا و ....  ییایزنودنا ، ینیچ ، ینیبیم ؛ يداژن  ره  زا  اجنآ  رد  دریگب . ملیف  تسا ، هدید 

(1) تسا . یلم  يایفارغج  هلجم  تاحفص  هیبش  اجنیا  دنتسه . ناشدوخ  یلحم  ياهسابل 
. هبعک ناکم : کی  قشاع  قشاع ، همه 

. میدرک تکرح  هفحج  يوس  هب  میدناوخ و  تعرس  هب  ار  اشع  برغم و  زامن 

هفحج

مدرک و یبرع  نیرمت  هب  عورش  هسلج ، نیلوا  يارب  تسا . يرـصم  هدننار  میتکرح . رد  هفحُج  يوس  هب  سوبوتا  رد  تسا و  بش  تعاس 11 
تاباختنا رد  دناهتسناوت  هکنیا  تفگ و  اهنآ  تیقّفوم  ناوخا و  يزوریپ  زا  دمآ . دجو  هب  مدیسرپ ؛ رـصم  نیملـسملا » ناوخا   » تیعـضو زا 

رد رصم  هدنیآ  هللاءاشنا  دنروآ و  تسدهب  یبوخ  جیاتن 

Goldman, The Death and Life of Malcom X, London, 1974, p. 380 - 1
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39 ص :
. مدوب هدناوخ  ار  بطق » دیس   » و انبلانسح »  » راثآ زا  یخرب  متشاد ؛ ییانشآ  يّدح  ات  ناوخا ، شبنج  ناراذگناینب  راکفا  اب  تساهنآ . تسد 

. داد حیجرت  ار  بطق » دیس   » هک بطق ؟» دیس   » یبالقنا شور  ای  دوب ، رتهب  انبلانسح »  » یحالصا شور  مدیسرپ :
زا دیاب  ینعی  میورب ؛ هفحج  هب  هّدج  زا  دیاب  دناهداتفا . اپ  زا  نونکا  دناهدوب و  رفـس  بات  بت و  رد  رهظ  زا  دـناهدیباوخ . نارفاسم  همه  ًابیرقت 

هکم هب  حبـص  زا  شیپ  دـیاب  دوشیم . رتمولیک  دودـح 189  هک  میدرگزاـب  هکم  يوس  هب  هراـبود  هدـش ، مرحم  اـجنآ  زا  میوش و  رود  هکم 
. دنهدب هرافک  دنفسوگ  کی  دیاب  مادک  ره  درَم ، نایجاح  ّالاو  میسرب 

ار مشچ  رود ، زا  يرون  هاگ  تسا و  نابایب  دـنکیم ، راک  مشچ  اـت  دوریم . شیپ  هب  دفاکـشیم و  ار  هداـج  لد  سوبوتا  تسا و  مارآ  اـضف 
اهبرع یفرـصم  گنهرف  زا  تیاکح  دنوشیم و  در  تعرـس  هب  دوشیمن ، ادیپ  ناریا  رد  شاهگنل  هک  لدم  نیرخآ  ياهلیبموتا  دزاونیم .

 ... اهنیشام و ایند و  رکف  مه  زاب  دنراد .
هنوـگنیا ردـپ  يراـمیب  دـیاش  متـشاد ؛ عـقوت  مدوـخ  زا  اـهنیا  زا  رتـشیب  مرادـن . یبوـخ  زور  لاـح و  مزادـنایم ، دوـخ  نورد  هـب  یهاـگن 

هنیدـم هکم و  دای  هب  شبلق  زونه  تسا و  هدـش  فّرـشم  هکم  هب  ناوراـک  یناـحور  ناونع  هب  رفـس  یـس  زا  شیب  تسا . هدرک  ماهلـصوحیب 
راهچ ضرع  رد  اهنت  دراد ؛ رـس  رد  ياهّدغ  دـنتفگ  تشگزاب ، ناریا  هب  یتقو  تفرگ ، درد  شیاپ  هرمع  رفـس  رد  هتـشذگ ، لاس  رد  دـپتیم .

دش جلف  شندب  زا  یمین  هام ،
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هتسخ فیحن و  یناسنا  دیسریمن ، شیاپ  درگ  هب  سکچیه  هرمع ، جح و  مسارم  رد  هک  یسک  زا  درادن و  ار  اذغ  ندیعلب  مّلکت و  تردق  و 

. تسا ناتسرامیب  ياهقاتا  شنکسم  هدنام و  ياج  رب 
هک موب  زرم و  نیا  ياج  ره  هب  نارگن . شايرامیب  زا  دنطابترا و  رد  وا  اب  هتشذگ  ياهلاس  نایجاح  زونه  جح ، رد  شدایز  تیلاعف  تلع  هب 
دنچ مدمآ و  هکم  هب  مردام  وا و  هارمه  یکدوک  نینـس  رد  هک  متفایم  يرفـس  دای  هب  ددنبیم . شقن  منهذ  رد  مردپ  روضح  منکیم ، هاگن 

) هیآ هب  هک  یماگنه  دناوخیم و  ار  فالیا  هروس  فاوط ، رد  اهزور  میدوب . ادخ  هناخ  رانکرد  هام 
ِْتیَْبلا اَذه  َّبَر  اوُُدبْعَْیلَف 

کچوک ياههروس  زا  يرایسب  هک  دوب  اهفاوط  نامه  رد  درکیم ؛ هراشا  ادخ  هناخ  هب  نیریش ، يدنخبل  اب  هبابس و  تشگنا  اب  دیسریم ، ( 
. مدرک ظفح  ار  نآرق 

. دچیپیم هفحج  دجسم  فرط  هب  سوبوتا ) ) ساب اهبرع ، لوق  هب  میاهدیسر ، هفحج  کیدزن  یجورخ  هب 
« هَعیْهَم  » نآ هب  هدوب و  يدابآ  هقطنم  هتـشذگ  رد  هفحُج  اـیوگ  دراد . رارق  نآ  يرتمولیک  راـهچ  ینعی  هفحُج ، یکیدزن  رد  مخ  ریدـغ  هقطنم 
هب هعیهم  مان  هقطنم - نیا  ندوب  عیـسو  ینعی  لیلد - نیا  هب  دیاش  هتـشاد و  دادتما  خرـس  يایرد  لحاس  ات  مخ  ریدغ  هقطنم  زا  هک  دـنتفگیم 

نیمه هب  تسا و  هدرک  بیرخت  ار  ناکم  نیا  لیس ، اهدعب  دشاب . هتفرگ  دوخ 
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قیلامع و دـیعبت  ناـمز  هب  ناراگنخـیرات  هتفگ  هب  یلو  تسین ، مولعم  قیقد  روط  هب  لیـس  ندـمآ  ناـمز  دـنیوگیم (1) . هفحُج  ار  نآ  تـّلع 

. دنتفر نیب  زا  لیس ، نیمه  هطساو  هب  موق ، ود  نیا  هک  ددرگیم  زاب  هعیهَم  هب  هنیدمزا  لیبعونب 
ناریو یلک  روط  هب  يدـعب  ياهنرق  رد  یلو  دوب ، داـبآ  يدودـح  اـت  يرجه  مجنپ  نرق  اـت  ناـنچمه  لیـس ، نآ  زا  سپ  هفحُج  لاـح ، ره  هب 

. تسا هدش  لیدبت  اتسور  کی  هب  عیسو  رهش  نآ  رضاح  رصع  رد  دیدرگ .
رتمولیک  189 هدـش - رـشتنم  روشک  نیا  تاطابترا  ترازو  فرط  زا  هک  ناتـسبرع  روشک  ياههار  هشقن  ساـسا  رب  هکم - اـت  هفحج  تفاـسم 

(2) تسا .
دجـسم هک  یلعف  تاقیم  تسا . عقاو  همئألادجـسم » ، » هفحج يوس  نآ  رد  و  یبنلادجـسم »  » مان هب  يدجـسم  هنیدم ، هفحج - هار  يادتبا  رد 
رتمولیک هنیدم 9  هکم - هداج  ات  نآ  هلـصاف  هدش و  انب  هفحج  میدق  ياتـسور  زا  یمک  هلـصاف  رد  همئألادجـسم و  رانک  رد  تسا ، يدـیدج 

اب هک  دـیبز  لیابق  ار  هفحج  زورما  نانکاس  دوشیم . هدـید  تسا  یـساّبع  هرود  زا  ًارهاظ  هک  ایلع  رـصق  زا  يراـثآ  دجـسم ، يوس  نآ  تسا .
فوع

. فحج هژاو  برعلا ؛» ناسل  « ؛ دوشیم هتفگ  فاحج  دشاب ، رگناریو  رایسب  هک  یلیس  هب  یبرع ، نابز  رد  - 1

. دنله پاچ  مهدزناش ، ش  مسوملا ، هلجم  یلضفلا ، يداهلادبع  رتکد  هفحجلا ؛ هرایزلاو ، جحلا  ملاعم  نم  - 2
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(1) دنهدیم . لیکشت  دناهتخیمآ ،

نایجاح تاـقیم  ار  هفحج  ، (4) هر ) ) یناگیاپلگ هللاۀـیآ  (3) و  یئوخ ، هللاۀیآ   (2) میکح ، هللاۀیآ  موحرم  دـننام  زین ، رـصاعم  عجارم  اهقف و 
. دننادیم برغم  رصم و  ماش ،

: دیامرفیم هر ) ) ینیمخ ماما  ترضح 
یناسک تاقیم  نآ  تسا و  هفحج  مجنپ - تسا ... : لحم  جنپ  دـنمانیم ...  تاقیم  ار  نآ  هک  عتمت  هرمع  يارب  نتـسب  مارحا  لحم  هک  نادـب 

(5) دنوریم . جح  هب  ماش  هار  زا  هک  تسا 

تاقیم

؟ رگید ياج  هن  دش ، مرحم  ناکم  نیا  زا  دیاب  ًامتح  ارچ  اما  دنیوگ ؛ تاقیم  ار  ندش  مرُحم  ناکم 
یسک : » دیامرفیم رگید  ياج  رد  ای  (6) و  تسا ». صقان  نآ  نودب  دوشیم و  لماک  تیقاوم  زا  مارحا  اب  جح ، : » دیامرفیم (ع ) قداص ماما 

هک

ص 57. هرجهلا ؛ قیرط  یلع  - 1

ص 30. نیکلاسلا ؛ جاهنم  - 2

ص 66. جحلا ؛ کسانم  - 3

ص 41. نامه ؛ - 4

ص 55. جح ، کسانم  - 5

ص 492. ج 10 ، هعیش ، ثیداحا  عماج  - 6
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(1) تسا ». هدشن  مرحم  دوش ، مرحم  تاقیم  ریغ  رد  هک  یسک  هدادن و  ماجنا  جح  دهد ، ماجنا  جح  جح ، ياههام  ریغ  رد 

، دنکیم نوریب  نت  زا  ار  تیصعم  سابل  هدنب ، هک  ییاج  دوش ؛ ماجنا  دیاب  ناکم  نیا  رد  هک  هتفای  رولبت  یلاعفا  رد  تاقیم  تمظع  هاگیاج و 
هب دیما ، ياههناوج  زا  رپ  اما  یلاخ ، یناتـسد  اب  دریگیم و  هلـصاف  تسادخ  ریغ  هچ  ره  زا  دوخ ، رب  يروما  ندرک  مارح  اب  دوشیم و  مرحم 

. تسین هدنبیز  راوازس و  صاخ  یناکم  رد  زج  یلمع  نینچ  ماجنا  کشیب ، دنکیم و  تکرح  شیادخ  يوس 
باـختنا رما  نیا  يارب  ار  يرگید  ناـکم  تسب و  مارحا  هرجـش  زا  (ص ) یمارگ ربماـیپ  ارچ  هک  شـسرپ  نیا  هـب  خـساپ  رد  (ع ) قداـص ماـما 
لابقتسا هب  ) رومعملاتیب ات  نامسآ  ياههتشرف  یفرط  زا  دوب ، هرجـش  شیورهبور  هک  دیـسر  ییاج  هب  جارعم  رد  (ص ) ربمایپ : » دومرف درکن ،

رارق هرجـش  لباقم  رد  (ص ) ربمایپ یتقو  دندوب . هتفرگ  رارق  هرجـش ، زا  ریغ  يددعتم  تیقاوم  تازاوم  هب  دندوب و  هدمآ  (ص )) ترـضح نآ 
: تخاس بطاخم  ار  شترضح  داد و  رس  ینامسآ  ییادن  یبیغ  فتاه  دنتفرگ ،

نیا رد   (2) یتفای ؟ هار  یهلا  تیاده  اب  يدوبن و  هدشمگ ) ) هارمگ ایآ  و  داد ؟ هانپ  وت  هب  تراگدرورپ  يدوبن و  میتی  نیا  زا  شیپ  ایآ 

ص 513 ج 10 ، نامه ، - 1

.7 تایآ 6 - یحض ، هروس  يدَهَف ،) الاَض  َكَدَجَو  َو  يوآَف  ًامِیتی  َكْدِجی  َْمل  َأ  - ) 2
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کل کیرـش  کـلملاو ال  کـل  ۀـمعنلاو  دـمحلا  ّنا  : » تفگ هنوگنیا  دومن و  داریا  یبوبر  هاگـشیپ  رد  ار  فورعم  هیبلت  (ص ) ربماـیپ ماـگنه 

(1) کیبل .»
دجـسم نحـص  رد  هیبلت ، نتفگ  يارب  هدیـشوپ و  مارحا  سابل  ات  دنوشیم  تیاده  اهنز  تمـسق  هب  اهمناخ  دناهدش ؛ رادیب  نارئاز  میرذگب ،

. دننکیم لاؤس  بترم  دنراد و  ساوسو  یلیخ  دنوش . عمج 

تفایض زاغآ 

ياهراتس نوچ  نابایب ، لد  رد  دجـسم  دناهداد و  اههتـسدلگ  هب  یـصاخ  هولج  دیفـس ، ياهغارچ  اهنکفا و  رون  ینکیم ، هاگن  هک  نوریب  زا 
نتفگ لوغـشم  زین  رگید  ناوراک  دنچ  دجـسم  رانک  هشوگ و  رد  تسا . هدش  شورفم  گنر  زمرق  ییاهشرف  اب  دجـسم  لخاد  دشخردیم .
هعطق ود  دیفس ! هرسکی  دناهدیشوپ ؛ مارحا  سابل  همه  دنوشیم . تیاده  دجسم  زا  ياهشوگ  هب  نایجاح  دنتسه . ادخ  اب  زاین  زار و  ای  هیبلت و 

! چیه رگید  دناشوپیم و  ار  ندب  هک  هدشن  هتخود  هچراپ 
تمدخ دوب و  هدـمآ  جـح  زا  یلبـش  مان  هب  شنارای  زا  یکی  یتقو  هک  مداتفا  (ع ) داجـس ماما  ثیدـح  دای  هب  مدیـشوپیم  هک  ار  مارحا  سابل 

. ماهدمآ جح  زا  درک : ضرع  دیسر ؛ ناشیا 

ص 225. ج 8 ، هعیشلا ؛ لئاسو  - 1
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؟ يدرک مارحا  لسغ  ایآ  دومرف : (ع ) ماما

! یلب درک : ضرع 
؟ ییوشب ار  تناهانگ  لسغ ، نیا  اب  هک  يدرک  تین  لسغ ، ماگنه  ایآ  دندومرف : (ع ) ماما

! ریخ تفگ :
! ياهدرکن مارحا  لسغ  سپ  دنتفگ : ترضح 
؟ يدروآرد ار  تنت  ياهسابل  ایآ  دندومرف :

! يرآ تفگ :
؟ ینک جراخ  تنت  زا  زین  ار  تیصعم  سابل  هک  يدرک  تین  ایآ  دندومرف :

! ریخ تفگ :
؟ يدرک نت  هب  مارحا  سابل  ایآ  دندومرف : ترضح 

! یلب تشاد : هضرع 
؟ ینک نت  رب  ادخ  تعاط  سابل  هک  يدرک  تین  ایآ  دندومرف :

! ریخ تفگ :
(1) ياهدشن ! مرحم  دندومرف :

نتفگ تسا . هدیـسر  رارف  ینامهیم  نامز  هک  مدرکیم  هجوتم  ار  اهنآ  دیاب  مدـناوخ ، ناشیارب  ار  ثیدـح  دـناهدش ، عمج  دجـسم  رد  نادرم 
زا میشوکب و  دیاب  متفگ ، نامه . ندش  ادخ  نامهیم  نامه و  کیبل » »

ص 166. ج 10 ، لئاسولا ؛ كردتسم  - 1
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مینئمطم ایآ  میاهدرک ؟ ینامهیم  نیا  هدامآ  ار  دوخ  ایآ  میوریم . شاهناخ  يوس  هب  نونکا  میربب . ار  هدافتـسا  لاـمک  یناـمهیم  تصرف  نیا 

یمد نتفگ ، هیبلت  زا  لبق  اههظحل ، نیا  رد  سپ  دناهدشن ؟ ادخ  ام و  نایم  باجح  نامناهانگ ، ایآ  دهدیم ؟ خـساپ  ار  نامکیبل  دـنوادخ  هک 
؟ میوریم اجک  هب  میاهداتسیا و  اجک  میاهدرک و  هچ  مینک ! رورم  ار  یگدنز  مینک ؛ تولخ  دوخ  يادخ  اب 

زج دنربارب ، اهناسنا  همه  میرادـن . زیچ  چـیه  تسین ، يربخ  رخاف  ياهسابل  زا  زین ، گرم  زا  سپ  دراد . گرم  اب  يدایز  تهابـش  ام ، لاح 
. دراد حلاص  لمع  هک  یسک 

هناشن دراد و  قلعت  يوب  گنر و  هک  ار  تیاهسابل  دـیاب  لوا  تسا . قیقد  هدـش و  باسح  نآ  کـسانم  جـح و  ياـههمانرب  ردـقچ  یتسار ،
یسک هچ  یماع ؛ یـسک  هچ  تسا و  ملاع  یـسک  هچ  تسین  مولعم  رگید  يراذگب . رانک  تسا  يدام  تیعـضو  هاگیاج و  یعامتجا و  هقبط 
اهنیا زا  ریغ  یعاتم  درادن و  یـشزرا  چیه  رهاظم  نیا  هک  تسا  یهاگراب  هاگراب ، نیا  دنرگیدکی . هیبش  همه  ریقف ، یـسک  هچ  تسا و  ینغ 

، زین نتخود  یتح  هک  هدـشن ، هتخود  مه  نآ  دـنامیم ، هچراپ  هکت  ود  طقف  دوشیم و  هدراذـگ  يرانک  هب  اـهنآ  همه  دوشیم . يرادـیرخ 
. دروخیمن درد  هب  دراد ، قلعت  يدام و  يوب  گنر و  نوچ 

يارب طقف  دیاب  تسادخ . طقف  طقف و  هکنیا  هچ  تسا ؛ مهم  تین 
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. ینک نیزم  ادخ  ینامهیم  يارب  ار  لد  هناخ  يوش ، مرحم  ادخ 

مارحالاةریبکت نودب  هک  هنوگنامه  دراد ؛ ار  زامن  رد  مارحالاةریبکت  شقن  هیبلت  شاب ! اریذپ  ارم  وت  مدمآ . ایادـخ ! ینعی  هیبلت  تیاهن ، رد  و 
! ددرگیمن عورش  جح  زین  هیبلت  نودب  دوشیمن ، عورش  زامن 

: هک دیآیم  مدای  روهشم  تیب  نیا  مراد ؟ ار  ینامهیم  نیا  یگدامآ  ردقهچ  هک  مشیدنایم  دوخ  اب 

ییآ ؟ هناخ  نورد  هک  يدرک  هچ  نورب  رد  وت  هک  دندادن  مهر  مرح  هب  متفر  هبعک  فاوط  هب 
؟ تسا هدشن  رتلاعف  ناطیش  ایآ  تسا ، مارحا  نامز  هک  ساّسح  ياههظحل  نیا  رد  ماهدامآ ؟ مدوخ  ایآ  یتسار  هب 

دـننکیم و رافغتـسا  دـنیوگیم . وفعلا »  » ادـص کی  همه ، تسا و  هدـش  دـنلب  نامـسآ  فرط  هب  اهتسد  هداد ، تسد  همه  هب  یبیجع  لاـح 
. دنراد یندید  ییاوه  لاح و  دجسمرانکو ، هشوگرد  زین  رگید  ياهناوراک  دنوشیم . ینامهیم  هدامآ 

 .... میدش اهسوبوتا  راوس  هک  دوب  دادماب  کی  تعاس 
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( مسوم زا  شیپ   ) هکم موس : لصف 

عتمت هرمع 
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دندوب قفاوم  همه  دوب . هدش  دادماب  تعاس 4  میدیسر ، هّکم  هب  هک  هفحج  زا  ماهدیباوخن . بوخ  هتشذگ ، بش  زا  اهتعاس  ماهتـسخ . یلیخ 

دش و تعاس 5  دنتفرگ ، لیوحت  ار  ناشیاهكاس  دـندش و  هدایپ  نارئاز  میدیـسر و  لته  هب  یتقو  اما  میورب ، مارحلادجـسم  هب  میقتـسم  هک 
یتحارتسا یلو  دنورب ، لامعا  يارب  هناحبص ، زا  دعب  دننک و  تحارتسا  يردق  نارئاز  دش  رارق  تشادن . ار  دجسم  هب  نتفر  ناوت  یسک  رگید 

هب  6 تعاس 30 / دندوب . لامعا  بات  بت و  رد  همه  دشن . ماجنا  زین 
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51 ص :
. میداتفا هار  هب  مارحلادجسم  فرط 

هد يورب ، رهـش  لخاد  زا  یتساوخیم  رگا  هک  دیـسریم  ههزن  نادـیم  هب  میقتـسم  نوجح  ناـبایخ  زا  دوب . ههزن »  » ماـن هب  ياهقطنم  رد  لـته 
هک دنورب  يدنبرمک  زا  دندوب  روبجم  اهسیورـس  یکیفارت ، ياهتیدودحم  لیلدهب  اما  رتمولیک ؛ راهچ  دودح  يزیچ  دوبن ؛ هار  رتشیب  هقیقد 
اب يدـک  هاگتـسیا  زا  و  يدـک ، هاگتـسیا  هب  تشه  ای  تفه  هرامـش  سیورـس  اب  لته  لحم  زا  دیـشکیم ؛ لوط  هقیقد  لهچ  ات  یـس  مرح  اـت 

. مارحلادجسم فارطا  ياهلنوت  هب  رگید ، یسوبوتا 
ات سوبوتا  هاگتـسیا  زا  يرـصتخم  يورهدایپ  نونکا  اما  دنتفریم ؛ مرح  یکیدزن  ات  اهسوبوتا  مدوب ، هدـمآ  اًلبق  هک  ياهرمع  رد  تسه  مدای 

. میدوب مرح  دعب  تعاس  کی  تشاد . دوجو  مارحلادجسم 
نامهیم ناشیاهمشچ  هناخ  رد  کشا  رهوگ  داتفا ، مارحلادجـسم  هب  ناشنامـشچ  دندمآ و  الاب  لنوت  ياههلپ  زا  یقرب  هلپ  اب  نارئاز  هکنیمه 

زا سپ  هک  دنامیم  یناگدشمگ  لاح  هب  نارئاز  لاح  دوب . هدرک  ریخست  ار  اهبلق  مارحلادجسم ، توربج  تمظع و  دوب . یندید  ًاعقاو  دش .
طقف دیدیمن ؛ ار  شیاپ  يولج  یـسک  رگید  میدوب . هدمآرد  زیزعلادـبعکلم » باب   » يولج زا  تسرد  دـناهدرک . ادـیپ  ار  ناشیاوأم  اهلاس 

لیدبت تبرق  هب  هک  یتبرغ  سنج  زا  یکشا  تیونعم و  گنر  زا  یقشع  قشع ، کشا و  زا  ولمم  یهاگن ! هچ  مه  نآ  دوب . دجـسم  هب  اههاگن 
نانآ تعرس  هب  هک  دندوب  هدرپس  یسونایقا  لد  هب  ار  دوخ  همه  دشیم .
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52 ص :
. دیآیم دنب  شنابز  اما  دیوگب ؛ دوخ  رتگرزب  اب  ار  شیاهدرد  ات  هدمآ  هک  دنامیم  یلفط  هب  زین  مدوخ  لاح  دروآیم . دوخ  هارمه  هب  ار 

: » متفگ ادخ  هب  باطخ  دنداتسیا . مارحلادجسم  يولج  نارئاز ،
َِکباِبب َكُْدبَع  َنآلا  َو  كَْدبَع  ُْدبَْعلا  َو  کُمَرَح  ُمَرَْحلا  َو  ُکْتَیب  ُتیبلا 

اهلد جنک  رد  اهلاس  هک  ییاهلددرد  هثاغتـسا و  دـندرکیم و  ساسحا  ادـخ  لباقم  رد  ار  دوخ  ًاعقاو  نایجاح  دـیزرلیم ، میادـص   (1) «. 
رابغ درگ و  مشچ ، ِتمحر  ناراب  دوب و  هدش  ینامـسآ  اهلد  دـشیم . زاربا  هناقـشاع  نونکا  تشادـن ، زورب  يارب  یلاجم  دوب و  هدرک  هناخ 
مشچ هک  ینامز  دوب ، هدش  هتفگ  تاسلج  رد  میتخادنا . نییاپ  ار  اهرس  دنکن . هیرگ  هک  دوبن  یسک  قارغا ، نودب  تسشیم . ار  لد  ناتسبش 

. میدمآیم شیپ  نامیـشپ  ریز و  هب  رـس  هناسمتلم و  یلاح  اب  همه  تسا ؛ باجتـسم  شیاعد  دتفایم ، هبعک  هب  راب  نیلّوا  يارب  ادـخهناخ  رئاز 
دش و دنلب  اعد  هب  اهتسد  تفرگ . ياج  اهلد  قامعا  رد  دش و  رگهولج  شهایـس  هدرپ  قح و  هناخ  دش و  دنلب  اهرـس  ناهگان  مرح ، لخاد 

...
ادخ هناخ  ترایز  هب  يوشیمرتهنـشت ؛ یـشونیم  هچره  هک  ایرد  بآ  دننام  تسا ؟ هتفهن  ادخ  هناخ  رد  هک  تسا  یـششکهچ  نیا  یتسارهب 

. يوشیم نآ  بذج  رتشیب  ییایب ، رتشیب  هچ  ره 

. هدمآ تاهناخ  رد  هب  تاهدنب  نونکامه  تسوت ، هدنب  هدنب ، نیا  تسوت و  مرح  مرح ، تسوت و  هناخ  هناخ ، ایادخ ! - 1
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یلیخ فاطم  دوب ، هدـنام  جـح  مسوم  ات  يزور  دـنچ  هکنآ  اب  میدـش . قرغ  تیعمج  سوناـیقا  رد  ییوگ  میدـش ، هک  مارحلا  دجـسم  دراو 

ات لامعا  دندیشک . یتحار  سفن  همه  دش ، ماجنا  هک  مه  ریصقت  یعس و  فاوط ، زامن  دش . ماجنا  تیقفوم  اب  فاوط  لاح ، ره  هب  دوب . غولش 
 ... دوب هدش  لیکشت  زین  زامن  يوت  رد  وت  ینالوط و  ياهفصو  دوب  هدیشک  لوط  رهظ 

. دنکیم درد  میاهاپ  ماهتسخ و  یلیخ  ماهدروخ و  راهن  تسا ؛ رهظ  زا  دعب  راهچ  تعاس  نآلا 

یحو نیمزرس  هّکم 

هب هک  ارچ  يربیم ! یپ  مالـسا  زاجعا  هب  هدرک ، دـشر  یتیعقوم  هچ  رد  ینیمزرـس و  هچ  رد  مالـسا  نیبم  نید  هک  ینکیم  رکف  نیا  هب  یتقو 
دوجو مدـع  یعامتجا و  يداصتقا و  ياههینب  شنتیب ، مارآ و  ياضف  بساـنم ، رتسب  دـنمزاین  گـنهرف  ندـمت و  داـجیا  نادنمـشیدناهتفگ ،

دولآلـگبآ مدرم  (: » (ع ریما ترـضح  ریبـعت  هـب  دوـبن . اـیهم  طیارـش  نـیا  زا  کـی  چـیه  مالـسا  يارب  تـسا ؛ یجراـخ  یلخاد و  نانمـشد 
ُْمْتنُک َو  نآرق : ریبعت  هب  مالک  کی  رد  و  دوب » نانآ  هرمزور  ياهراک  وزج  تراغ ، زواـجت و  دـنتخیریم و  ار  رگیدـکی  نوخ  دندیـشونیم ،

(1) اْهنِم . ْمُکَذَْقنَأَف  ِراَّنلا  َنِم  ٍةَْرفُح  افَش  یلَع 

. داد تاجن  ار  امش  دنوادخ  دیدوب ، شتآ  هاگترپ  هبل  رب  امش  و  103 ؛ نارمع : لآ  - 1
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، نآرق ریبعت  هب  هک  یمدرم  نینچ  زا  ناوتیم  هنوگچ  اما  دندش . زاسندمت  هک  دیرفآ  یمدرم  گنهرفیب ، داوسیب و  تسپ و  یتلم  زا  مالسا 

تهجیب هدوب ، يراوشد  رایـسب  راک  کشیب  تخاس !؟ نامیا  اب  هدارا و  اب  یمدرم  دنتـشکیم ، ای ...  یگنـسرگ و  سرت  زا  ار  دوخ  نارتخد 
: » دیامرفیم (ص ) ربمایپ دوخ  هک  تسین 

ُتیذوُأ اَم  َْلثِم  ٌیبَن  َِيذُوأ  اَم 
.« دشن تیذا  نم  دننام  يربمایپ  چیه  « ؛ (1) « 

اهنت هن  تفرگ و  هشیر  بسانمان  یکاخ  رد  گـنهرفیب و  عرز ، تشکیب و  ینیمزرـس  رد  یحو  نوناـک  هک  سب  نیمه  مالـسا  تیناـقح  زا 
هب ناهج  رـسارس  زا  لاس  ره  ناناملـسم  تسا و  هداد  لکـش  ار  نایناهج  عاـمتجا  نیرتگرزب  لاـس ، زا 1400  دـعب  نونکا  هک  دـشن  کشخ 

. دنباتشیم هبعک  يوس 
قطانم نیا  زا  زین  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  ایآ  میوگیم ، دوخ  اب  منزیم  مدق  هک  مرح  فارطا  عراوش  رد  اهبرع  دوخ  لوق  هب  ای  اهنابایخ  رد 

مرح فارطا  ياهراوید  الاح  هک  بلاطیبا - بعـش  رانک  زا  هک  زورید  دربیم . شیپ  لاس  هب 1400  دوخ  اب  ارم  هشیدنا  نیا  تسا ؟ هتـشذگ 
مدرک و روصت  ار ، بش  لد  رد  يرجه  مهد  لاس  نالاسنهک  ناکدوک و  ياههلان  متسب و  ار  منامشچ  مدشیم ، در  تسا - هداد  لیکشت  ار 

:) هک تمحر  ربمایپ 
ْمُْکیَلَع ٌصیِرَح  ْمُِّتنَع  ام  ِْهیَلَع  ٌزیِزَع 

ص 56 ج 39 ، راونالا ؛ راحب  - 1
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ٌمیِحَر ٌفَُؤر  َنِینِمْؤُْملِاب 

بلاطوبا و هتـسخ  هرهچ  دای  تسا . هدیرب  ار  يو  ناما  یگنـسرگ  هکیلاح  رد  درگنیم ؛ شنارای  هب  درد ، زا  رپ  نارگن و  ینامـشچ  اب   (1) ( 
. دنکیم بابک  ار  لد  همطاف ، شکچوک  رتخد  و  هکم - نانز  رورس  هجیدخ -

دوجو مامت  اب  ار  وا  ياهجنر  ربمایپ و  تبرغ  يوب  زونه  دناهتخاس ، هنیدم  هکم و  رد  هک  ینردـم  يایند  نیا  لد  رد  میوگیم ، قارغا  نودـب 
هب منهذ  هاگآدوخان  مرذـگیم ، لیوط و ...  ضیرع و  ياـهنابایخ  هقبط و  دـنچ  ياـهنامتخاس  يولج  زا  هک  یماـگنه  منکیم . ساـسحا 
لد رد  اجک ! هدیشک  کلف  هب  رـس  ياهجرب  رـصق و  نیا  اجک و  تمظع  تردق و  جوا  رد  ربمایپ ، یلگ  کچوک و  هناخ  دزادرپیم ، هسیاقم 

بلاج منکیم ؛ مامشتسا  ار  شتیب  لها  ربمایپ و  ییاهنت  تبرغ و  يوب  زونه  نیرمرم ، ياهگنس  اب  ياهنامتخاس  گرزب و  ياهنابایخ  نیا 
! هکم حتف  هن  دوشیم ، یعادت  منهذ  رد  ترجه  ناتساد  منک ، روصت  ار  ربمایپ  رهش ، نیا  رد  مهاوخیم  هاگره  هک  نیا 

رد وناز  هب  ار  ناریا  مور و  گرزب  ياهيروتارپما  یـسپپ و ،...  ییاکیرمآ و  دروف  ياهنیـشام  هدیـشک و  کلف  هب  رـس  ياـهجرب  اـب  ربماـیپ 
نیمه دوب ؛ شیالآیب  هداس و  رایسب  تردق ، جوا  رد  هکلب  درواین ؛

. تسا نابرهم  فوئر و  نانمؤم  هب  تبسن  دراد و  امش  تیاده  رب  رارصا  تسا و  نیگنس  تخس و  وا  رب  امش  ياهیتحاران  128 ؛ هبوت : - 1
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:) دیامرفیم شلوسر  هب  باطخ  زین  دنوادخ  دوخ  درکیم ، بذج  شیوس  هب  دوجو  مامت  اب  ار  مدرم  هک  دوب  یقالخا  يایاجس  یگداس و 

( َِکلْوَح ْنِم  اوُّضَفنال  ِْبلَْقلا  َظِیلَغ  اظَف  َْتنُک  َْول  َو 
(1) . 

کی رد  دنکیم . دادیب  رثاکت  رخافت و  هدیشک و  کلف  هب  رس  ياهانب  اههطرـش ، نشخ  ياههرهچ  ینکیم ، هاگن  رهـش  نیا  هب  هک  نونکا  اما 
یعـضو اب  هدوب ، عقوم  هچ  هدروخ  هک  ییاذغ  نیرخآ  تسین  مولعم  درادن و  ندـب  رد  تسد  هک  یکدوک  اب  هدرچ  هایـس  ینز  نابایخ ، يوس 

يدام ياهدرواتـسد  نیرتهب  رب  راوس  ای ،...  ندالنب »  » ای دوادنب »  » دـبال ياهفیاـط  زا  یبرع  وس ، نآ  رد  تسا و  هتـسشن  ياهشوگ  رد  عیجف 
! تسا ینارذگشوخ  لاح  رد  هغدغدیب  اهبنارگ ، یثاریم  هب  هجوت  نودب  رشب ،

تیلهاج رصع  رد  هک  تسا  بلاج   (5) نما . مرح  نیمألادلب (4) و  يرقلاّما (3) ، هّکب (2) ، دراد ؛ زین  يرگید  ياهمان  هّکم  اما  میرذگب . ... 
هانپ هکم  هب  یسک  رگا  دشیم ، هدرمش  اهبرع  راختفا  تراغ ، زواجت و  راتشک و  هک  يرصع  نامه  رد  دشیم ؛ ظفح  رهـش  نیا  تمرح  زین 

تساوخ ادخ  زا  هک  دوب  میهاربا  ترضح  ياعد  ببس  هب  دیاش   (6) دوب . ناما  رد  شناج  دربیم ،

. دندش یم  هدنکارپ  وت  نوماریپ  زا  يدوب ، لدگنس  يوختشرد و  رگا  و  159 ؛ نارمع : لآ  - 1

96 نارمع : لآ  - 2

7 يروش : 92 ؛ ماعنا : - 3

3 نیت : - 4

67 توبکنع : 57 ؛ صصق : - 5

هدش هدنهانپ  مارحلادجـسم  هب  هک  ریبز  نب  هللادبع  تسکـش  يارب  ریمن ، نب  نیـصح  یهدنامرف  هب  دیزی  هاپـس  يرجه ، لاـس 64  رد  هتبلا  - 6
دوسألارجح دید و  بیـسآ  هناخ  هک  دنداد  رارق  هلمح  دروم  ار  ادـخ  هناخ  نیـشتآ ، ياههلولگ  اب  هکم ، فارطا  ياههوک  زا  قینجنم  اب  دوب ،

. دش لیدبت  هکت  هس  هب  زین 
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زین رهـش  تفاـب  گرزب . کـچوک و  ياـههوک  ناـیم  رد  روـصحم  کـشخ و  یناتـسهوک ، يرهـش   (1) دـهد . رارق  نما  رهـش  ار  رهـش  نـیا 

یـصاصتخا نانامهیم  هک  هفایـضلا  رـصق  لثم  دـناهدش ، هتخاـس  اـههوک  نیمه  يور  رب  اـهنامتراپآ  اـهلته و  زا  یلیخ  تسا و  یناتـسهوک 
. دراد رارق  سیبقوبا  هوک  يور  دنوشیم و  ییاریذپ  نآ  رد  دوعسلآ 

هوک نامه  زین  هوک  نیدامن  رولبت  تسا ، اههوک  هنماد  نامه  هک  هداد  لیکـشت  يدنلب  ياهراوید  زین  ار  مرح  فارطا  ياهتمـسق  زا  یـشخب 
هپت دنچ  نایم  رد  زین  رهش  زا  ییاهشخب  دناهدرک ، میسقت  ار  رهـش  هک  دناهدروآرب  رـس  ییاههپت  هاگ  زین  رهـش  طسو  رد  تسا . هورم  افص و 

ای رماع و  بعش  دننام  دندرکیم ؛ یگدنز  نآ  رد  هک  تسا  ياهلیبق  مان  هب  بعش  ره  دنیوگیم و  بعـش »  » نآ هب  ًاحالطـصا  هک  دنروصحم 
نیا رد  هچنآ  اما  دندرک . هبرجت  ار  تثعب  رـصع  تاظحل  نیرتراوشد  نآ ، رد  لاس  هس  ناناملـسم  ربمایپ و  هک  بلاطوبا  بعـش  یلع و  بعش 
يوس نیا  دناهتفاکـش و  ار  اههوک  نیا  تخـس  لد  اهنآ ، ثادحا  يارب  هک  تسا  ییاهلنوت  دـنکیم ، هدز  تفگـش  ار  وت  یناتـسهوک  ِرهش 

ار هوک 

هد رارق  ینما  رهش  ار  نیمزرس  نیا  اراگدرورپ  « ؛) رِخْآلا ِمْوْیلا  َو  ِهَّللِاب  ْمُْهنِم  َنَمآ  ْنَم  ِتارَمَّثلا  َنِم  ُهَلْهَأ  ْقُزْرا  َو  ًانِمآ  ًادََلب  اذه  ْلَعْجا  ِّبَر  - ) 1
(. 126 هرقب : .«) هد يزور  نوگانوگ  تارمث  زا  دناهدروآ  نامیا  ازج  زور  ادخ و  هب  هک  اهنآ  ار ، نآ  لها  و 
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. دناهدرک طبترم  وس  نآ  هب 

زاغآ م .  1972 ه / لاس 1391  زا  رهـش  نیا  رد  يزاس  لـنوت  تسا . يراوشد  راـک  ًاـعقاو  لـنوت  نتخاـس  اـههوک ، ندوب  یگنـس  هب  هجوت  اـب 
! هوک لد  ای  نیمز  ریز  رد  راـک  رتم  ینعی 32000  تسا ؛ هدـش  ماجنا  رتمولیک  نونکات 32  هک  هدوب  راک  روتـسد  رد  رتمولیک  و 52  هدیدرگ 

نارئاز اهلنوت  نیا  قیرط  زا  دنکیم . لصتم  انم  هب  ار  هکم  هک  دش  ثادحا  رتم  لوط 2930  هب  لنوت  راهچ  2004 م ، لاس 1424 ه / رد  اهنت 
تکرش ار  يزاسلنوت  هژورپ  زا  یشخب  تسا . هدش  هتساک  تدش  هب  لبق ، ياهلاس  یکیفارت  راب  زا  دنوشیم و  لقتنم  انم  هب  یتحار  هب 

STFA

. تسا هدمآ  تسد  هب  یناهج  دروکر  هکم ، رد  يزاسلنوت  رما  رد  یلاورا ،«  یلع  نآ » سییر  هتفگ  هب  رتمولیک .(  11 تسا ) هداد  ماجنا   (1)
(2)

:) تسا هداد  حیضوت  ریبعت  نیرتهب  اب  ار  رهش  نیا  یعیبط  تیعضو  (ع ) میهاربا ترضح  شیپ ، لاس  دودح 4000 
ٍْعرَز ِيذ  ِْریَغ  ٍداو 

نیمزرس نیا  رد  رجاه  لیعامسا و  دوبن ، مزمز  رگا  هک  دشیدنایم  دوخ  اب  ناسنا  اعقاو  و  دیوریمن ، نآ  رد  زیچ  چیه  هک  ینیمزرس  ینعی   ؛)
برغ قرش و  فرط  زا  اههوک و  يالهبال  رد  رتشیب  هکم   (3) دندرکیم ؟ هچ 

. دراد اهروشک  ریاس  رد  يدایز  ینارمع  ياهتیلاعف  تسا و  رابت  كرت  یتکرش  - 1

Easing The Mekkah Pilgrimage; STFA Report; 2005 - 2

ص 36. هنیدم ؛ هکم و  یمالسا  راثآ  دش ؛ رفح  رهش  نیا  فلتخم  قطانم  رد  ییاههاچ  مالسا ، زا  دعب  صوصخ  هب  نامز و  رورم  هب  هتبلا  - 3
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، انم ریسم  دادتما  رد  رهش  هتشذگ ، لاس  هاجنپ  لوط  رد  تسا . عقاو  یبرغ  بونج  لامـش و  تمـسق  رد  میدق  هکم  تسا . هدرک  ادیپ  هعـسوت 

(1) تسا . هدش  بیرخت  مارحلا  دجسم  هعسوت  رطاخ  هب  میدق  هکم  ياهشخب  رتشیب  رضاح  لاح  رد  هتفای و  هعسوت  هنیدم  هدج و 
هب تسا ؛ هدرک  ظفح  ار  ربمایپ  رصع  ياوه  لاح و  نانچمه  هتـشاد ، اهلاس  نیا  لوط  رد  هک  یـساسا  تالوحت  تارییغت و  دوجو  اب  هکم  اما 

. ینکیم سنا  ییانشآ و  ساسحا  زاب  یبرغهبش ، مزینردم  نیا  لد  رد  هک  انعم  نیا 

هکم ياههمانرب 

هشوگ راهچ  زا   » ناوراک رتکد  لوق  هب  تسا . هدش  عیاش  ازنآولفنآ  هکم  رد  دسریم  رظن  هب  هدیرب ، ار  مناما  درد ، ولگ  هک  تسا  يزور  دنچ 
نونج ات  یغرم  يازنآولفنآ  زا  تفگیم : یخوش  هب  نارئاز  زا  یکی  دـنروآیم ،» ینوگانوگ  ياهيرامیب  دوخ  اب  دـنیآیم و  هکم  هب  ناهج 

! يواگ
يریگشیپ دنهاوخیم  دنوش ، ریگنیمز  ادابم  هکنیا  سرت  زا  نارئاز  همه  تسا و  ماحدزا  رتکد  قاتا  ِرد  تشپ  هدش ، عورش  زین  هفرس 

.Holy City of Mekkah ;Suadi Arabia 2005 - 1
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. درادن زور  بش و  هراچیب  رتکد  دننک ،

تـصرف نیازا  دـیاب  میتسه و  هکم  رد  هک  تسا  زور  دودح 23  نونکا  هدیـسر . نایاپ  هب  تسا - عتمت  ّجـح  همدـقم  هک  عتمت - هرمع  لامعا 
شاهشوگهشوگ هک  ینیمزرـس  دراد . يدایز  شزرا  شاهظحل ، ره  تسایمیک و  سدـقم  نیمزرـس  نیا  رد  ناـمز  مینکب . ار  هدافتـسا  لاـمک 

هک لته  ماب  تشپ  يور  اهبش  دش  رارق  تفرگ ، ماجنا  هک  ییاههرواشم  اب  وا . نارای  ربمایپ و  دـننامیب  ياهتداشر  روآدای  تسا و  هرطاخ 
. دشاب جح  کسانم  نایب  ینارنخس و  مسارم  زین  ماش  زا  دعب  دنروخب . مه  اب  ار  ماش  نارئاز  دراد ، مه  یبوخ  ياوه 

. یلّسوت ياهمزمز و  نایاپ  رد  زین  نم  جح و  رارسا  کسانم و  ناوراک  یناحور 
موس هقبط  هب  تسین  دـعاسم  یعمجهتـسد  ياعد  يارب  نادـنچ  فکمه  هقبط  نوچ  میتشاد ؛ همانرب  مارحلادجـسم  رد  تعاس 11  زا  اـهبش 

نایاپ رد  زاین و  زار و  سپس  میناوخیم ، ار  هفوک  دجسم  رد  (ع ) ریما ترضح  تاجانم  ریبک و  نشوج  ياعد  زا  دنب  دنچ  بش  ره  میوریم !
نیاربانب دـننک ؛ فاوط  دـنناوتیمن  ییاهنت  هب  تیعمج ، راشف  رد  دنتـسه و  نسم  دارفا  ناوراک ، رد  میهدیم . ماجنا  یعمجهتـسد  فاوط  زین 

رتشیب ات  دننکیم ، رارکت  زین  اهنآ  دوشیم و  هدناوخ  تاجانم  اعد و  دنلب  يادص  اب  اهفاوط ، رد  مینکیم . فاوط  یهورگ  روطهب 
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. دزرایم شتمحز  هب  اما  تساسرفتقاط ؛ هتسخ ، هرجنح  رامیب و  هنیس  نیا  اب  تسا و  يراوشد  رایسب  راک  دشاب . فاوط  هب  ناشساوح 

زا ییایند  اب  مهنآ  دننکیم ؛ تکرش  مارحلادجسم  مسارم  فاوط و  رد  یتحار  هب  اپ ، درد  نتشاد  اب  نارئاز  زا  یـضعب  هک  تسا  نیا  بجعت 
. دوشیم هصاخ  تاجاح  تبون  میسریم ، راجتسم  ینامی و  نکر  هب  یتقو  رخآ ، رود  رد  قوش . دیما و 

. تسا هتشذگ  بش  همین  زا 2  تعاس  میدرگیمرب ، هناخ  هب  یتقو 
. متخادرپیم فاوط  هب  مدناوخیم  مارحلادجسم  رد  ار  رصع  رهظ و  زامن  یتقو  متفاییم . روضح  مارحلادجسم  رد  رـصع  زامن  يارب  اهزور 
رد دـیاب  برغم  زامن  ماگنه  تفرگیم . لکـش  زامن  ياهفص  دـشیم و  رتگنت  فاوط  هقلح  هتفرهتفر  دـشیم ، هک  برغم  زامن  کـیدزن 

. میدرکیم ادیپ  زامن  يارب  ییاج  روز  هب  هبعک ، کیدزن  یغولش  نامه 
ماـب تـشپ  ) موـس هـقبط  زا  هـک  بـش  دـهدیم ! ياـج  دوـخ  رد  ار  رئاز  هـمه  نـیا  هـک  دــناهتخاس  گرزب  اـبیز و  ار  مارحلادجــسم  ًاـتقیقح 
رگید دندوب . فاوط  لاح  رد  هبعک  نوماریپ  هک  مدیدیم  ار  رفن  نارازه  دوب . یندـید  ابیز و  ًاعقاو  مدرکیم ، هاگن  ار  فاطم  مارحلادجـسم )

. درکیم بلج  ار  مهجوت  هک  دوب  تیعمج  لیس  اهنت  دشیمن و  هتخانش  یسک  الاب  نآ  زا 
هتفای يدایز  هعسوت  هتفرگ و  دوخ  هب  يدیدج  لکش  نونکا  دجسم 
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دـسریم و عبرم  رتـم  هب 356800  اهتمـسق  اـهقاور و  یماـمت  اـب  نآ  تحاـسم  هدـش و  زاـغآ  لاـس 1408 ق . زا  هعـسوت  نیا   (1) تسا .

اوه هیوهت  ياهمتسیس  نیرتگرزب  زا  یکی  دوشیم  هتفگ  دراد (2) . ار  رئاز  نویلیم  کی  زا  شیب  روضح  رازگزاـمن و  شیاجنگ 820000 
ياـهقاور نینچمه  تـسا . کـنخ  ادـخ  هناـخ  نوـماریپ  ياهشرفگنـس  اـمرگ ، جوا  رد  هـک  ياهنوـگهب  دـناهتخاس ؛ مارحلادجـسم  رد  ار 

. تسا هدیدرگ  نییزت  یتمیق  ياهگنس  اب  ییابیز  تروص  هب  هدش ، هتخاس  هک  يدیدج 
. دسریم رد  هب 64  هک  نوگانوگ  ياهمسا  اب  تسا  رد  زا  رپ  مارحلادجـسم  رود  اـت  رود  تسا . نآ  ياـهرد  مارحلادجـسم ، ياـهییابیز  زا 

مارحلادجـسم دراو  اجنآ  زا  هکم  حـتف  رد  (ص ) ربماـیپ هک  تسا ، حـتفلاباب  اـهنآ ، نیرتمهم  تسا و  یعـسم  تمـسق  رد  اـهرد ، نیرتشیب 
نوچ دراد ؛ يدایز  تیمها  اما  تسا ، کچوک  دـنچ  ره  زین  هبیـشینب  باب  هتبلا  تسا . مارحلادجـسم  مهم  ياهرد  زا  زین  دایجا  باب  دـندش .

(3) تسا . یتسرپتب  كرش و  اب  هزرابم  ببس  هب  شتیمها  دش و  نفد  رد  نیمه  ياپ  رد  لبه  تب  اهتب ، يدوبان  هکم و  حتف  زا  سپ 

لاسما جاجح 

. تسا هدش  ماجنا  یسابع  يدهم  طسوت  یمالسا  هتشذگ  نورق  رد  دجسم  هعسوت  نیرتشیب  - 1

 . Holly City of Makkah ;Suadi Arabia ;2005 - 2
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زا هک  اهرامآ  یخرب  رب  انب  دنیآیم . ادـخ  هناخ  هب  رئاز  نویلیم  مین  ود و  زا  شیب  لاسما  دـناهتفگ  دوشیم . رتغولـش  هکم  درذـگیم ، هچره 

دادـعت نیا  زا  هک  دـننکیم  تکرـش  جـح  مـسارم  رد  رفن  یمـسر 1892710  تروـص  هب  لاسما (1)  هدـش ، مـالعا  ناتـسبرع  تلود  يوس 
. دنتسه ناتسبرع  دوخ  هعبت  رفن   473004

رـشبینب نیا  قحلا  یلو  مارآ . همه  اما  فلتخم ؛ ياهشیوگ  اهداژن و  اب  دوشیم ؛ رتغولـش  هکم  میوشیم  رتکیدزن  قیرـشت  مایا  هب  هچ  ره 
) هیآ يانعم  اجنیا  يرهاظ . ياهتهابش  ات  هتفرگ  تایحور  زا  دنراد ؛ یعونت  بجع 

اُوفَراعَِتل َِلئابَق  َو  ًابوُعُش  ْمُکاْنلَعَج  َو 
) موهفم يونعم ، ياضف  نیا  رد  تیعمج و  نارکیب  سونایقا  نیا  رد  دعب  یمهفیم و  ار   (2) ( 

ْمُکاْقتَأ ِهللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ 
. ینکیم كرد  یبوخ  هب  ار   (3) ( 

رانک رد  دنزیم ، قرب  یهایـس ، لد  رد  ناشیاهنادند  نامـشچ و  يدیفـس  هک  دـنمونت  ياهلکیه  دـنلب و  ياهدـق  نآ  اب  ییاقیرفآ ، ناهایس 
، مدید ار  اقیرفآ  زا  هایس  يرئاز  دنافاوط . لوغشم  دنراد ، يدنت  عیرس و  یلو  کچوک ، ياهماگ  هک  کباچ ، شقن و  زیر  ياهییایزنودنا 

. دیسریمن رتشیب  شاهنیس  ات  مرس  قارغا  نودب  هک  اسآلوغ  یلکیه  اب 

. یسمش لاس 1384  - 1

اهنیا ،) دیـسانشب ار  رگیدـکی  ات  میداد  رارق  اههلیبق  اههریت و  ار  امـش  میدـیرفآ و  نز  درم و  کی  زا  ار  امـش  ام  مدرم ، يا   » 13 تارجح : - 2
.«. تسامش نیرتاوقتاب  دنوادخ  دزن  امش  نیرتیمارگ  تسین ،) زایتما  كالم 

. نامه - 3
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هب دـیخرچیم ؛ هناخ  رود  هب  تعرـس  اب  دوب و  ندـناوخ  اعد  لاح  رد  دـنک ، هاگن  ییاج  هب  هکنآیب  تشاد  زو  ییاهوم  دـنلب و  ییاهتسد 

. دنکیم فاوط  تحار  تسا و  دنلب  شدق  شلاح ، هب  اشوخ  هک  مدروخ  هطبغ  شلاح 
ياهتسایـس رد  دنهدیم ، ماجنا  ار  لامعا  رگیدکی  رانک  رد  هنانابرهم  جح ، رد  هک  هنوگنامه  دندشیم و  دحاو  تما ، نیا  رگا  یتسار  هب 

مـسارم رد  لمحت  نیا  ینابرهم و  نیا  کشیب  تشادـن . تمواقم  يارای  ناشربارب  رد  یلکـشم  چـیه  دـندوب ، قفتم  زین  مالـسا  ناهج  نالک 
زین مالـسا  ناهج  لئاسم  ریاس  يارب  ییوگلا  دناوتیم  دوش ، هتـسیرگن  لقعت  هدید  هب  رگا  هک  تسادخ  ینامهیم  جـح و  تاکرب  زا  زین  جـح 

. دشاب لئاسم  نیا  هب  نتخادرپ  لاجم  دیاش  رگید  ياج  رد  میرذگب ، دشاب .
رامآ نیا  هتبلا  دناهدش . فرـشم  هنیدم  هکم و  هب  رئاز  نویلیم  زا 25  شیب  هتشذگ ، لاس  لوط 70  رد  ناتـسبرع ، جح  ترازو  شرازگ  هب  انب 
نیا دندوب . رفن  زا 100000  رتمک  جح ، نارئاز  دادـعت  لاس 1950 م . رد  يدوعـس ، يرازگربخ  هتفگ  هب  تسا . ناتـسبرع  مدرم  دوخ  زا  ریغ 

دادعت 1983 م . ه / لاس 1403  رد  دیـسر . رفن  هب 645000  م .  1972 ه / لاس 1391  رد  دـش و  ربارب  ود  1955 م . ه / لاس 1374  رد  دادعت 
يارب یناهگان و  شیازفا  نیا  ببس  هب  دیسر . رفن  نویلیم  کی  زرم  هب  راب  نیتسخن  يارب  دندوب ، هدمآ  جح  مسارم  يارب  هک  ینارئاز 
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ساسا رب  هک  درک  بیوصت  ياهبوصم  یمالسا  سنارفنک  نامزاس  1988 م . لاس 1408 ه / رد  تیعمج ، دـح  زا  شیب  ماحدزا  زا  يریگولج 

. دیامن مازعا  جح  هب  ار  نارئاز  زا  ینیعم  دادعت  دوخ ، تیعمج  تبسن  هب  روشک  ره  نآ ،
ییاههرهچ اب  شقنزیر ، ینامدرم  دندرک . بلج  یلیخ  ار  مهجوت  ایسآ  قرش  ناناملسم  لک ، رد  اهییایزلام و  اهییایزنودنا و  رفس ، نیا  رد 

هب دیسریم و  ناشرمک  ات  هاگ  هک  دنلب  ياههعنقم  لماک ، یباجح  اب  ناشنانز  دمآو . تفر  لاح  رد  تعرـس  هب  یماداب و  ياهمشچ  يدج و 
ار يدـنخبل  نآ  رد  دـشیم  رتمک  هک  يدـج  ياههرهچ  یلحم و  ياهسابل  نامه  اب  زین  اهدرم  دوب . هدـش  يزودـلگ  یعونتم  ابیز و  لـکش 
رد ییایزلام  لاسما 26000  ایوگ  دندوب . هیعدا  راکذا و  همزمز  لاح  رد  هراومه  دزیم و  جوم  اههرهچ  تشپ  رد  تباجن  اما  درک ، هدـهاشم 

هاشداپ و هقردـب  اب  يزلام و  ییاوه  طوطخ  اـب  رفن  رب 464  غلاب  هورگ ، نیتسخن  هک  مدناوخ  اههمانزور  رد  دـننکیم . تکرـش  جـح  مسارم 
. دناهدش هرّونم  هنیدم  دراو  روشک  نیا  نارس 

هب يرـصتخم  غـلبم  نادازوـن ، دـلوت  يادـتبا  زا  تسا . جـح  صوـصخم  هک  دراد  دوـجو  یقودنـص  يزلاـم  رد  تفگیم : مناتـسود  زا  یکی 
، دیسر یگلاس  نس 18  هب  هک  نیمه  صخـش ، هک  ياهنوگهب  دوشیم ؛ زیراو  قودنـص  هب  دازون ، هداوناخ  تلود و  طـسوت  هناـیهام  تروص 

مدناوخ تاعوبطم  رد  دوش . فرشم  جح  هب  دناوتیم  ددرگیم و  عیطتسم 
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. دمآ یبلاج  حرط  مرظن  هب  تسا ؛ یجاح » گنوبات   » قودنص نیا  مان 

. مرادن اهنآ  زا  يرامآ  هتبلا  دناهدرک ؛ تکرش  جح  مسارم  رد  يرایسب  جاجح  زین  يزنودنا  زا 
اهنآ صیخشت  رگیدکی ، هب  ایسآ  قرش  ياهروشک  مدرم  تهابش  ببس  هب  دناهدرک ؛ تکرـش  لاسما  ّجح  رد  زین  نیچ  زا  یناناملـسم  مدینش 

مسارم رد  ینیچ  دودـح 7000  لاسما  ایوگ  تاعوبطم ، هتفگ  هب  تسا . مه  لثم  ام  هاـگن  رد  زین  ناـشیاهمسا  هک  هنوگناـمه  تسا . تخس 
هک ناتـسود  زا  یکی  هتفگ  هب  انب  تسا . جـح  هب  نیچ  زا  یمازعا  هورگ  نیرتگرزب  نیا ، 1969 م . لاس 1388 ه / زا  دننکیم ، تکرش  جح 

دنمهقـالع رایـسب  نآ  هب  زین  مدرم  تسا و  شرتـسگ  لاـح  رد  تدـش  هب  نیچ  رد  مالـسا  تشادهدـهع ، هب  ار  نـیچ  رد  ناریا  ینزیار  یتدـم 
رایـسب ینید  تاعالطا  رظن  زا  مالـسا ، نیبم  نید  هب  روشک  نیا  ناناملـسم  هقالع  دوجو  اب  هدومزآراـک ، ناـغّلبم  دوبن  ببـس  هب  اـما  دنتـسه ؛

. دراد ناملسم  نویلیم  تسیب  زا  شیب  نیچ  دنتسه . فیعض 
فیحن و ًاتبسن  ییاهندب  اب  هتخوس  ییاهرهچ  تسا . صخـشم  اًلماک  زین  اههرهچ  دنراد . هکم  رد  یلاعف  روضح  زین  اهیناتـسکاپ  اهيدنه و 
هب هک  ییاهرفـس  رد  تفگ . مهاوخ  رگید  یلاجم  رد  هک  مدش  تبحـصمه  ناشرفن  دنچ  اب  رفـس  نیا  رد  شالت . رپ  ناجتخـس و  اما  رغال ؛

، عناق یمدرم  ماهدش . انشآ  اهنآ  تایحور  اب  ماهتشاد ، روشک  ود  نیا 
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ره دروخیم . مشچ  هب  ناشرقف  یگداس و  نامه  زین  هکم  رد  فاطعنا . لباق  ریغ  بصعتم و  یبهذـم ، لئاسم  رد  اما  دـناعقوت ، مک  نابرهم و 

! نان ياهکت  بآ و  یفرظ  اب  دـننکیم ؛ تحارتسا  مرح  فارطا  ًالومعم  دوشیم ؛ رتگنررپ  ناشروضح  میوشیم ، رتکیدزن  مسوم »  » هب هچ 
رظن ریز  ییاهناوراک  بلاق  رد  یمـسر و  تروص  هب  ناـشرفن  هک 90000  دننکیم  تکرش  جح  رد  یناتـسکاپ  رفن  دادعت 150000  لاسما 

(1) دنیآیم . هکم  هب  ناشدوخ  دازآ ، تروص  هب  زین  رگید  رفن  دنوشیم و 60000  فّرشم  تلود 
لایر هب 10050  يدـنه  یجاح  ره  ّجـح  جراخم  دـمآ و  دـنهاوخ  جـح  هب  روشک  نیا  زا  لاسما  رفن   137000 هتفگ : زین  دـنه  هجراخ  ریزو 

(2) دسریم . يدوعس 
هثعب نواعم  يزیوملا  رـصان  هتفگ : هب  نامع و ....  تاراـما ، نیرحب ، تیوک ، میتشاد ؛ رئاز  هّکم  رد  زین  سراـف  جـیلخ  هیـشاح  ياـهروشک  زا 

دهاوخ نآ  حرـش  هک  متـشاد  ییاهتاقالم  زین  روشک  نیا  نایعیـش  زا  یـضعب  اب  دناهدمآ  جـح  هب  یتیوک  رئاز  رفن  زا 14000  شیب  تیوک ،
. دمآ

ناشفاحل مرح و  ياهشرفگنس  ناشکـشت  دنباوخیم . مرح  رود  ات  رود  هریت . یخرب  نشور و  تسوپ  اب  یخرب  دناهدمآ . مه  هایـس  هراق  زا 
رتشیب ناشدادعت  میوشیم ، رتکیدزن  جح  مایا  هب  هچ  ره  تسا و  نامسآ 
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- ناشتاعوبطم هتفگ  هب  اهیـسنوت - دـنوشیم . هدایپ  هدـج  عبنی و  ردـنب  رد  دـنیآیم و  یتشک  اب  ًالومعم  نادوس ، رـصم و  نایجاح  دوشیم .

ترواب اـهنآ  عضو  رـس و  هب  یهاـگن  اـب  دـندوب . اـهكرت  درک ، بلج  ار  مهجوت  هک  يرگید  هورگ  دـننکیم . مازعا  جـح  هب  ار  رفن   8500
نیمزرس نیا  رد  مالسا  رونت  زونه  شناوریپ ، كرتاتآ و  ياهشالت  یمامت  دوجو  اب  ایوگ  دنـشاب . هدمآ  کیئال  روشک  کی  زا  هک  دشیمن 

زا هیکرت  مدرم  لابقتـسا  هتـشذگ  نرق  مین  لوط  رد  دوب . سوملم  اًلماک  ناشروضح  اما  تسا ؛ ردقچ  مدیمهفن  ار  اهكرت  دادـعت  تسا . غاد 
1999 م. لاس 1419 ه / رد  هکیلاح  رد  هدوب ، رفن  ناشنارئاز 41998  دادعت  1968 م . لاس 1387 ه / رد  تسا . هتشاد  ياهدنیازف  دشر  جح 

(1) تسا . هدیسر  رفن  هب 87456 
. دناهدمآ مه  هیرجین  نادوس ، رصم ، شدالگنب ، زا 

دنتشادن و یقیقد  يزیرهمانرب  اما  دندوب . هدش  مازعا  صخشم  ياهناوراک  بلاق  رد  ناشدوخ ، روشک  زا  یمسر  تروص  هب  لاسما  اهناغفا 
- یکی اب  دنتشادن . مه  ار  جح  رد  روضح  روصت  یتح  اهنآ  زا  يرایـسب  دیاش  دندوب و  هاگآان  یلیخ  رتمهم ، همه  زا  جح  ماکحا  هب  تبـسن 
زا هک  دوب  هداد  نانآ  هب  ار  تصرف  نیا  دیدج ، تیعضو  لاح ، ره  هب  دنتشادن . جح  هب  تبسن  یتاعالطا  چیه  مدرک ، تبحص  هک  اهنآرفن  ود 

. دنیایب جح  هب  یمسر  تروص  هب  ناشدوخ  روشک 
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ناملـسم هک  یـسیلگنا  يرگید  هسنارف و  نکاس  دوب و  رابت  كرت  یکی  هک  مدرک  دروخرب  ییاپورا  جاجح  اـب  زین  يراـب  ود  یکی - یتسار ،

نآ هتفگ  هب  دـشاب . هتـشاد  تاـیح  ناـکما  یتاـیحور  نینچ  زین  یبرغ  ندـمت  رد  هک  درکیمن  رواـب  مدآ  دنتـشاد ، یلاـح  روش و  دوب . هدـش 
دروم رد  عباـنم ، یخرب  هب  زین  یهاـگن  ببـس  نیمه  هب   (1) تسا . دـشر  لاح  رد  تدـش  هب  اکیرمآ  یتح  اپورا و  رد  مالـسا  رابتیـسیلگنا ،

لاس رد  هکیلاح  رد  هنومن  ناونع  هب  تسا . هتشاد  يدایز  دشر  ییاپورا  ياهروشک  رد  جح  زا  لابقتسا  متخادنا . ییاپورا  جاجح  تیعـضو 
تکرش رفن   17000 م ،  1999 ه / لاـس 1419  رد  دـندوبهدرک ، تکرـش  جـح  مسارم  رد  هسنارف  زا  یجاـح  اـهنت 302  1968 م . ه /  1387

لاس 1419 ه/ رد  هک  یلاح  رد  دناهدرک ، تکرـش  جـح  مسارم  رد  رئاز   41998 م ،  1968 ه / لاس 1387  رد  اپورا  زا  عومجم  رد  دنتـشاد .
رد یتح  زور  هب  زور  جـح ، هبذاج  تیبوبحم و  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگناـشن  رما  نیا  (2) و  تسا . هدوب  رفن  دادعت 232080  نیا  1999 م .

. دوشیم رتشیب  ییاپورا  ياهروشک  نایم 
هراومه دنتشاد ، ار  هتشذگ  ياهلاس  رد  فرشت  هقباس  هک  یناسک 

زا دشر ، تعرس  رظن  زا  مالـسا  نید  دننکیم و  یگدنز  اپورا  رد  ناملـسم  نویلیم  هب 15  کیدزن  دوجوم ، رامآ  رب  انب  رـضاح  لاـح  رد  - 1
سیراپ یسرام ، یندیس ، ندنل ، كرویوین ، دننام : ایلارتسا  اکیرما و  اپورا و  گرزب  ياهرهش  وتیزوپسا  هتفگ  هب  و  تسا . رتشیپ  نایدا  همه 

تاراشتنا يوسوم ، هدازیلع  يدهم  دیـس  مجرتم ] ، ] اکیرما اپورا و  ناناملـسم  ك : ر . درمـش ؛ یمالـسا  ياهرهـش  هرمز  رد  دـیاب  زین  ار  و ... 
.1384 رهم ، شیک 
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عونتم رامآ  مدرک ، فلتخم  عبانم  هب  هک  ياهعجارم  اب  دوبن و  صخـشم  نادنچ  جاجح  قیقد  مقر  اما  دندوب ؛ بجعتم  لاسما  دایز  تیعمج  زا 

: دوب بلاج  لبق و  ياهلاس  هب  طوبرم  هک  دش  رشتنم  ناتسبرع  جح  ترازو  دوخ  طسوت  يرامآ  عومجم ، رد  دوب .
ات 2004 م ياهلاس 1995  نیب  جاجح  دادعت 

(1) ق . ات 1426 ه . لاس 1416  زا  ناتسبرع  یجراخ  یلخاد و  جاجح  رامآ 

مارحلا دجسم  رد  تئارب  دایرف 

هک دـنراد  هدـهع  هب  ار  یناریا  جاجح  لقن  لمح و  راک  سوبوتا ، دـصناپ  نالوؤسم ، هتفگ  هب  دـناهدرک . عمج  ار  اهسوبوتا  بش ، هعمج  زا 
ار اهسوبوتا  تافرع ، هب  جاّـجح  ندرب  يارب  اـهنآ  ندرک  هداـمآ  یفرط  زا  مرح و  فارطا  داـیز  یغولـش  تلع  هب  هجحلايذ ، مشـش  زا  هتبلا 

. دنکیم لکشم  یمک  ار  راک  نیا ، دننکیم و  عمج 
ره مرح  هب  نتفر  يارب  ناوراک ، ریدـم  يراکمه  اب  میراد . همانرب  مرح  رد  هدزای ، تعاس  بش ، تسا و  دایز  مرح  ات  ام  تماقا  لـحم  هلـصاف 

لثم میدناسر . مرح  هب  ار  دوخ  همه  ناموت و  دصناپ  ینعی  لایر ؛ ود  دـش  سک  ره  مهـس  میدرک . هیارک  لایر - هد  نیـشام - کی  رفن ، جـنپ 
ناهگان هک  میدوب  هیعدا  ندناوخ  لوغشم  تاجانم ....  نشوج و  ياعد  زا  زارف  دنچ  سپس  يزاین و  زار و  ادتبا  اجنآ  موس ، هقبط  رد  هشیمه 

دایرف مدرک ، هک  تقد  دندیود . اههدرن  فرط  هب  نارئاز  تفرگ . جوا  مکمک  تساخرب و  ادخ  هناخ  رانک  زا  مارحلادجسم و  لد  زا  ياهلولو 
، دوشیم شخپ  هک  یجوم  نوچ  هتفرهتفر  هک  دوب  اکیرمال » توملا  »
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بهاذـم قیالـس و  فلتخم و  ياهتیلم  اب  نارئاز  یمامت  ادـخ ، هناخ  رانک  رد  دوب . زیگناباجعا  ًاعقاو  تفرگارف . ار  مارحلادجـسم  رـسارس 

. دزیم دایرف  ار  ناناملسم  داحتا  تمظع  رادتقا و  جوا  دیزرلیم و  دجسم  دندوب . هداد  رس  ار  اکیرمال » توملا   » دایرف نوگانوگ ،
رد اهینانبل  لاس  ره  هک  مدوب  هدینـش  اًلبق  دوب . دنلب  لیئارـسإل » توملا   » و اکیرمال » توملا   » دایرف نامزمه  روط  هب  دجـسم ، هشوگراهچ  رد 

قارغا نودـب  اما  دـنهدیم ؛ رـس  ار  اکیرمال » توملا   » دایرف دجـسم ، فرط  راهچ  رد  صخـشم  قیقد و  ياهمانرب  اب  جـح  ياهزور  زا  يزور 
ار مارحلادجسم  سدقم  نحص  هک  دوب  مالسا  تما  يادص  ادص ، نآ  دمآیمن ، نوریب  ینانبل  دنچ  موقلح  زا  اهنت  دایرف  نیا  تفگ : ناوتیم 
، تئارب زاربا  نودب  ار  جح  هک ، مداتفا  هر ) ) لحار ماما  نانخـس  دای  هب  تشاد . لیئارـسا  اکیرمآ و  زا  ناناملـسم ، ترفن  زا  ناشن  دنازرلیم و 

. دیمهف ناوتیم  روعش  نیا  هیاس  رد  ار  ییاکیرمآ » جح   » و یمیهاربا » جح   » يابیز ریبعت  تسنادیمن و  جح 
میاهسابل مامت  دش ، مامت  هک  فاوط  مینک . فاوط  میتسناوت  تمحز  هب  دوب و  غولش  یلیخ  میتفر ؛ نییاپ  فاوط  يارب  شیاین ، اعد و  زا  دعب 

ود و تعاس  مدمآ . نوریب  مارحلادجـسم  زا  هک  دوب  بشهمین  تعاس 2  دناهتخیر . نآ  يور  بآ  لطـس  کی  ییوگ  دوب ؛ هدش  قرع  سیخ 
رانک میتشاد . رارق  ریزعلادبع  کلم  باب  يولج  قرب  نوتس  رانک  رد  مین 
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تهج زیزعلادـبع  کلم  فقو  : » دـندوب هتـشون  گرزب  طـخ  اـب  نآ  طـسو  رد  داـتفا . ورهبور  دـنلب  ياـهجرب  هب  ممـشچ  متـسشن ، هک  نوتس 

نیا تفگیم : یخوش  هب  جاجح  زا  یکی  دیسر . لهچ  هب  مدرمش  هک  ار  تاقبط  دوب . هدش  همجرت  مه  یـسیلگنا  نابز  هب  هک  مارحلادجـسم »
! دنهدب رس  هک  یطرش  هب  هتبلا  دننکیمن ؟ ضوع  دهشم  رد  ام  هناخ  اب  ار  نامتخاس 

یلیخ لیلخمیهاربا »  » نابایخ يادتبا  یلو  ههزن ! مه  نآ  دندرگرب ؟ لته  هب  سیورـس  نودب  هنوگچ  رئاز  همه  نیا  هک  مدوب  نارگن  میرذگب ،
. لایر ود  يرفن  دندرک ؛ راوس  اه  سیاه »  » عیرس

نازابناج

طیارـش تلع  هب  دـندوب ، هدـمآ  هک  یتقو  زا  ادـخ  ياههدـنب  میراد ، زاـبناج  شـش  ناوراـک ، رد  میتـفر . مرح  هب  نازاـبناج  نیـشام  اـب  زورما 
زا یکی  زج  هب  دـش . هیهت  ناـشیارب  یـصاصتخا  یـسوبینیم  داتـس ، فطل  هب  هک  دـنوش  جراـخ  لـته  زا  دـندوب  هتـسناوتن  یمـسج  بساـنمان 

؟ يدش عاخن  عطق  یلاس  هچ  زا  مدیسرپ : اهنآ  زا  یکی  زا  دندوب . عاخن  عطق  نییاپ  هب  هنیس  زا  هیقب  نازابناج ،
لاس 61. زا  تفگ :

؟ يرچلیو يور  لاس  نامه  زا  متفگ : دیزرل . منت 
! يرآ تفگ : دز و  تیاضر  زا  يدنخبل 
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لاس ود  یکی  اب  زین  هیقب  تسا . لکـشم  زین  شروصت  رچلیو ! يور  لاس  ینعی 23  مدادن ؛ همادا  نم  یلو  دـیمهفن  ارم  روظنم  روطچ !؟ متفگ :

زا اهبنارگ  یناراگدای  دیـشخردیم . ناشیاههرهچ  رد  زونه  گنج  نارود  تیمیمـص  دندوب . هدـش  عاخن  عطق  اهلاس  نامه  رد  دایز ، مک و 
. دوب هدنام  هتخانشان  ناشردق  هنافسأتم  هک  دندوب  گنج  نارود 

یتقو دـندوب ، هدـمآ  ناشنارـسمه  اب  نازابناج  زا  نت  ود  تسا . راوشد  یلیخ  دوب . رچلیو  يور  هام  راـهچ  تدـم  اـهنت  هک  مداـتفا  مردـپ  داـی 
جوم هقالع  قشع و  ناـشیاهمشچ  رد  یلومعم . ياـهجوز  زا  رتهزیگنا  اـب  رتطاـشن و  اـب  بتارم  هب  دـش . رتشیب  مبجعت  مدـید  ار  ناشنارـسمه 

اب دندوب . ینامسآ  قشع  لماک  رولبت  هغلابم ، نودب  دوبن و  نینچ  اما  دشاب ؛ هدیرب  ار  اهنآ  ناما  یتحاران  یگدرـسفا و  مدرکیم  لایخ  دزیم .
هکلب دوبن ، ییاهنت  هب  راثیا  هتبلا  تسا . یتوکلم  سدـقم و  شدوپ  رات و  و  نامیا ، شاهیامریمخ  هک  یقـشع  دـندیزرویم ؛ قشع  دوجو  مامت 

لمحت ار  ام  اـهنیا  تفگیم : مرح  راـنک  رد  نازاـبناج  زا  یکی  رـسمه  شیپ  زور  دـنچ  دـید . دـشیم  مه  ار  نتـشادتسود  ناـشراتفر  رد 
! مدش هدز  تفگش  نم  و  دننکیم !

زا دـش . رادـیب  یلو  منک ، شرادـیب  متـساوخیمن  دوب ، باوخ  متفر ، شندـید  هب  رـصع  تسین ، بوخ  نازابناج  زا  یکی  لاـح  مدوب  هدـینش 
هدرک تنوفع  لخاد  زا  شیاپ  ناوختسا  دش  مولعم  مدیسرپ ، شلاح 
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؟ ياهدرک لمع  راب  دنچ  الاح  ات  مدیسرپ  تسا . هدرک  شراتفرگ  اجنیا  هدمآ و  جح  هب  هک  دنک  اوادم  جح  رفس  زا  لبق  هدوب  رارق  تسا و 

. تسا یعطق  راب  یلو 23  مرادن ، ار  شرامآ  تفگ :
. یتفگیم نایذه  يدـمآ ، شوه  هب  یتقو  دـنتفگیم  متـشاد ! یبارطـضا  هچ  منک ، لمع  ار  سیدـناپآ  متـساوخیم  هک  مداتفا  مدوخ  دای  هب 

هتفرگ ار  شملپید  دوب . رتخد  شگرزب  دنزرف  هک  تشاد  دـنزرف  راهچ  مدـمآ . نوریب  شرکف  زا  اًلـصا  مراذـگب ! وا  ياج  ار  مدوخ  متـساوخ 
. دوب هدادن  تبثم  باوج  اما  دندوب ، هدمآ  راگتساوخ  نیدنچ  تشاد . ار  شجاودزا  هغدغد  نآلا  دوب و 

یمک دیاش  دوب و  هتـشاذگ  ریثأت  زین  شمّلکت  يور  رب  دوب و  هدـش  عاخن  عطق  راجفنا  جوم  تلع  هب  ناوراک  نازابناج  زا  رگید  یکی  یتسار 
يور شیارب  یتخت  ًاتیاهن  اج ، تیدودحم  رطاخ  هب  تسا و  لکـشم  شیارب  ندوب  عمج  رد  تفگ : دـمآ و  قاتا  هب  زور  کی  شراتفر . يور 

يژرنا و طاشن و  زا  رپ  تفریم ؛ ـالاب  یهوکزب  لـثم  ار  ناتـسدرک  ياـههوک  دوب ، ملاـس  یتقو  دـنتفگیم : شناتـسود  دنتـشاذگ . ماـبتشپ 
هب هکنیا  لثم  دوب ؛ هدـش  هدـیکورچ  شیاپ  تسوپ  داتفا ، شیاپ  هب  مهاگن  یقافتا  زور  کـی  دوب . هدـش  نیـشنرچلیو  تکرح  نودـب  نونکا 

؟ تسا گنجراگدای  تیاپ  متفگ : تشاد ، يدب  تیعضو  یلیخ  دشاب . هتخوس  تدش 
تشوگ زا  میاپ  تسوپ  غاد  بآ  ریز  تشادن و  سح  زین  میاپ  دوبن ، مساوح  مدوب ، هدرک  زاب  ار  غاد  بآ  مامح ، رد  زور  کی  هن ! تفگ :
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. دندنابسچ میاپ  تشپ  رب  دنتفرگ و  تسوپ  مندب  رگید  تمسق  زا  اهرتکد  اهدعب  دوب . هتشذگ  راک  زا  راک  هک  مدش  هجوتم  یتقو  دش و  ادج 

نازابناج يرادهگن  هب  طوبرم  زکارم  نیمه  زا  یکی  دنمراک  مدیـسرپ . نازابناج  زور  لاح و  زا  دوب ، هدـمآ  ام  قاتا  هب  ناشناهارمه  زا  یکی 
ياضف هب  هجوت  اب  هک  یناور  یحور و  تالکشم  زا  دناهدیباوخ . تخت  يور  تسا  لاس  یخرب 20  هک  تفگیم  ناشتالکشم  زا  یلک  دوب .

ناشیگدنز یتمالـس و  هک  يدارفا  دناهدرک ، شومارف  ار  اهنآ  مدرم  دننکیم ، ساسحا  هاگ  هک  نیا  زا  دـیآیم ، شیپ  اهنآ  يارب  دوجوم 
. دنک یگدنز  اهنیا  اب  دناوتب  ات  دشاب  قشاع  نز ، دیاب  تفگ : مدیسرپ ، ناشنارسمه  زا  دناهدرک . ادف  مدرم  نیا  شیاسآ  يارب  ار 

مرح هک  میاهدمآ  هار  همه  نیا  هک : دـمآرد  ناشیادـص  دـندوب . هدـش  نیـشنهناخ  ناشتیعـضو  رطاخ  هب  ادـخ  ياههدـنب  لوا ، زور  هس  ود ،
اهنآ رایتخا  رد  دنتـشادرب و  ار  شیاهیلدنـص  تفرگ ، رظن  رد  اـهنآ  يارب  سوبینیم  کـی  داتـس ، مینیـشنب ! هناـخ  يوت  هکنیا  هن  میورب ،

زین نیا  هک  دنزادرپب  فاوط  ترایز و  هب  موس  ای  مود  هقبط  زا  دـندوب  روبجم  دـندادیمن و  هار  مرح  فکمه  هقبط  هب  ار  نیلولعم  دنتـشاذگ .
. دوب هدنهد  رازآ 

، میدش سوبینیم  راوس  مه  اب  هک  دننیبب  ار  هکم  دنتساوخ  زور  کی 
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. میتشگرب میدرکن و  ادیپ  هک  میورب  رون  هوک  هب  میتساوخیم  رگید . ياهاج  زا  يرایسب  اهلنوت و  میدز ؛ رود  رهش  فارطا  یلک 

نارگید هاگن  رد  ناریا 

فاوط لوغـشم  برع  ناوج  ود  ریـسم ، رد  متفریم ، ناـمرارق  تمـس  هب  هک  بشید  دـننادیم . زاـجم  ار  موس  هقبط  زا  فاوـط  تنـس ، لـها 
یلیخ ناوراک . دـشرم  مناریا و  لها  متفگ : دـندرک . یـسرپلاوحا  مالـس و  دـندید  هک  ارم  دوب . هیبش  اهینمی  هب  رتشیب  ناشیاههفایق  دـندوب .

زا ام  درادن ؛ یقرف  دنتفگ : دندش و  تحاران  ینـس ؟ ای  دیاهعیـش  مدیـسرپ : ضایر . لها  دنتـسه ؛ یناتـسبرع  دش  مولعم  دندرک . هقالع  راهظا 
؛ ندوب ناملسم  هشیدنا  دوشیم . هدید  ناتسبرع  ینس  ناناوج  نایم  رد  رکفت  نیا  هک  لاحشوخ  ییوس  زا  مدش و  هدنمرش  میتسه . تنس  لها 

اما دـنهد ؛ ناشن  هقالع  نویناحور  مه  نآ  اهیناریا و  هب  برع  ناناوج  هک  داتفایم  قاـفتا  رتمک  هتـشذگرد  دـیاش  ندوب . ینـس  اـی  هعیـش  هن 
. دوشیم هدید  نایناریا  ناریا و  يوس  هب  یلابقا  هدش و  ضوع  اضف  نونکا 

اکاد رهـش  رد  تسا و  بوچ  رجات  دـش  مولعم  یـسرپلاوحا ، مالـس و  زا  دـعب  دوب . هتـسشن  یـشدالگنب  کی  مپچ  تمـس  رد  زامن ، ماـگنه 
هداتـسیا لیئارـسا  اکیرمآ و  ربارب  رد  هک  تسنادیم  يروشک  اهنت  ار  ناریا  دمآ . دجو  هب  مایناریا ، هک  دش  هجوتم  یتقو  دـنکیم . یگدـنز 

يروشک درمشیم . مالسا  ناهج  دیما  نیرخآ  ار  ناریا  هک  نیا  بلاج  تسا و 
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: هک درک  رظن  راهظا  زین  یمتا  تیعضو  هب  تبسن  یتح  تسا . هدماین  رانک  اکیرمآ  اب  یبرع  ياهروشک  یخرب  دننام  يدام  عفانم  رطاخ  هب  هک 

! دنک هدافتسا  یمتا  زیمآحلص  يژرنا  زا  یتح  دناوتیمن  ناریا  اما  دراد ، یمتا  حالس  شدوخ  لییارسا 
لاـبند ار  ناریا  راـبخا  بـترم  اـم  برغم ، رد  تـفگ : دیـسرپ و  بـالقنا  ناریا و  تیعـضو  زا  فاوـط ، زاـمن  زا  سپ  یبرغم ، نارئاز  زا  یکی 

. تسام همه  ياهتیقفوم  ناریا  ياهتیقفوم  مینکیم ؛
؛ میدرک تبحـص  میتسـشن و  ياهقیقد  دـنچ  مدروخرب ، نویفلـس  زا  یکی  هب  ْفیَخ  دجـسم  رانک  رد  اـنم ، رد  هکنیا  دوب  بلاـج  هک  ياهتکن 

. دادیم مه  يدنت  رطع  يوب  هک  تشاد  كرچ  ینهاریپ  هاتوک و  یلیبس  دنلب ، یشیر 
سپ نونکا  اما  تسا . هدوب  نابلاط  رانکرد  هدرک و  تکرـش  ناغفا  نیدهاجم  ياهگنج  رد  هدناوخ و  سرد  هنیدم  هاگـشناد  رد  تفگیم :

هدروخرس درسلد و  یلیخ  اکیرمآ ، ربارب  رد  ناتسبرع  ناتـسکاپ و  دننام  ییاهروشک  ندمآ  هاتوک  ناتـسناغفا و  قارع و  هب  اکیرمآ  هلمح  زا 
. تسا هدش 

شزومآ ناتـسکاپ  رواشیپ  رد  یتدـم  تسوا . کی  هرامـش  نمـشد  اکیرمآ و  فلاـخم  ًاـتقیقح  هک  تسا  ناریا  طـقف  دـش  مولعم  تفگیم :
. دوب هدید  یماظن  یتدیقع و 

حرطم ار  یلئاسم  دنتسنادیم و  رفاک  ار  هعیش  اجنآ  رد  تفگیم :
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. تسا هدوب  ساسایب  یتاماهتا  اهفرح ، نیا  زا  یشخب  هک  ماهدیمهف  نونکا  اما  دوب ، هعیش  رفک  اب  ربارب  هک  دندرکیم 

متفگ تسا ؟ توافتم  ناناملـسم  رگید  کسانم  اب  نانآ  کـسانم  اـیآ  دـنیآیم ، هکم  هب  یناریا  يداـیز  دادـعت  لاـس ، لوط  رد  متفگ : وا  هب 
. درک قیدصت  هک  دراد ، دوجو  بهاذم  یمامت  رد  زین  یئزج  تافالتخا  تسا و  كرتشم  لوصا 

. دوش انشآ  ناریا  مدرم  اب  کیدزن  زا  دیایب و  ناریا  هب  دراد  تسود  یلیخ  تفگیم 
. دندوتسیم ار  ناریا  یناهج  عضاوم  زین  نانآ  مدرک ، تبحص  زین  ینادوس  نویناحور  زا  نت  ود  اب 

هریزجلا هکبـش  رد  هک  يرطق  هعبت  کی  اب  دـندرکیم . هقالع  زاربا  یلیخ  زین  رطق  تیوک و  تاراما ، دـننام : سراف  جـیلخ  هقطنم  ياـهبرع 
. تشاد ناریا  يداصتقا  یعامتجا و  یسایس ، ياضف  زا  یعماج  تاعالطا  يو  متشاد . یتبحص  درکیم ، راک 

هکبـش تیهام  دنکیم . وجوتسج  ناریا  رد  زین  ار  هضافتنا  هشیر  یتح  دـسرتیمن و  ناریا  هزادـنا  هب  يروشک  چـیه  زا  لیئارـسا  تفگیم :
؟ تسا تسرد  تسا ، یس » یب . یب .  » هب هتسباو  دنیوگیم  متفگ : مدیسرپ و  يو  زا  ار  هریزجلا 

! تفر هرفط  باوج  زا  دز و  يدنخبل 
بالقنا دنتفگیم  همه  تفرگ ، لکش  ناریا  بالقنا  یتقو  تفگیم :
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هب دندرک  یعس  ناریا  تردق  ببـس  هب  زین  اهتلود  دش و  رتشیب  ناریا  یمومع  تیبوبحم  تشذگ ، هچره  اما  نابلاط ؛ هیبش  تسا ، یلاکیدار 

. دنوش کیدزن  ناریا 
تلود اهنت  ناریا ، هدـش ، رتهب  یلیخ  ناناملـسم  مومع  نایم  رد  یناهج ، تیعـضو  هب  هجوت  اـب  ناریا  هاـگیاج  هک  تفگ  ناوتیم  عومجم  رد 

عافد هب  دراد و  يدج  ییورایور  لیئارسا  اکیرمآ و  اب  دوشیم و  هرادا  نارادمنید  طسوت  دراد و  دوجو  مالسا  ناهج  رد  هک  تسا  یمالسا 
نامزاس یمالـسا ، مولع  یناهج  زکرم  گـنهرف ، ناـمزاس  لـثم  روشک  یگنهرف  ياههاگتـسد  ياـهتیلاعف  هب  دزادرپیم . نیطـسلف  مدرم  زا 

هب نآ  تیهام  بالقنا و  ندناسانـش  ینـس و  هعیـش و  ناـیم  ییادزشنت  يارب  جـح  نیغلبم  روشک و  زا  جراـخ  هیملع  ياـههزوح  سرادـم و 
. درک هراشا  ناوتیم  زین  اهیجراخ 

ار يو  لیئارسا ، ربارب  رد  روهمج » سییر   » داژنيدمحا ياهيریگعضوم  ببس  هب  ناریا ، رد  یـسایس  طوطخ  طخ و  زا  یهاگآ  نودب  نانآ 
درک عورش  دعب  داژن و  مداد : همادا  نم  و  دوبن - دلب  ار  شاهیقب  يدمحا -...  تفگ : متسه ، یناریا  دیمهف  یتقو  جاجح  زا  یکی  دندوتسیم .

. دیجمت فیرعت و  هب 
يراعشا هک  تشاد  تدارا  یمالسا  يروهمج  ناریا و  هب  ردقنآ  دوب ، هدناسر  لته  لحم  هب  ار  وا  هک  ياهدننار  تفگیم : ناوراک  یناحور 

http://www.ghaemiyeh.com


80 ص :
. دوب هدورس  ناریا  دروم  رد  زین 

، رایـسب فطل  راهظا  زا  سپ  دناهدرک و  راوس  ارم  یـصخش ، ياهنیـشام  راب  نیدنچ  دناهدش ، لیطعت  اهسوبوتا  هک  زور  دنچ  نیا  لوط  رد 
. دناهتفرگن مه  هیارک 

زا يدایز  نارئاز  اب  رفـس  نیا  لوط  رد  دـنروفنم . ناناملـسم  همه  دزن  لیئارـسا  اکیرمآ و  هک  نیا  نآ  دوب و  صخـشم  اًـلماک  عوضوم ، کـی 
هچ نیا  اًلـصا  هک  دـندرک  مهاگن  طقف  بجعت ، اب  یتح  یخرب  مدیـسرپ ؛ اکیرمآ  دروم  رد  ار  ناشرظن  مدرک و  تبحـص  فلتخم  ياـهتیّلم 

؟ یسرپیم تسا  یلاؤس 
. مراد هقالع  ناریا  هب  ناریا ، ییاکیرمآ  دض  عضاوم  رطاخ  هب  نم  اًلصا  تفگ : مدرک ، وا  زا  ار  لاؤس  نیا  هک  اهینیپیلیف  زا  یکی 

اکیرمآ ربارب  رد  هک  تسا  يروشک  اهنت  ناریا  نوچ  دنک ، ادـیپ  تسد  یمتا  يژرنا  هب  ناریا  دـنک  ادـخ  هک  تفگیم  اهیناتـسکاپ  زا  یکی 
مدش هجوتم  داد ، هک  حیضوت  مدیمهفن ، ار  شروظنم  دیشاب ؛ هتشاد  ار  یمالـسا  بمب  ًامتح  دینک  یعـس  تسا ؛ هدماین  رانک  نآ  اب  هداتـسیا و 

. تسا ياهتسه  يژرنا  زا  زیمآحلص  هدافتسا  یپ  رد  اهنت  ناریا  هک  متفگ  شیارب  رما  نیا  رد  ناریا  عضاوم  زا  تسا . یمتا  بمب  شدارم 

اهروشک ریاس  نایعیش  هاگن  رد  ناریا 

، نانبل نایعیش  دوب . بلاج  زین  نایعیش  نایم  رد  ناریا  هاگیاج 
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هک نیا  مود  اکیرمآ و  ربارب  رد  شایـسایس  ياهيریگعضوم  ببـس  هب  تسخن  دنتـشاد ؛ هقـالع  ناریا  هب  تهج  ود  زا  تیوک و ...  نیرحب ،

. سب دراد و  دوجو  ناریا  رد  طقف  یعقاو  هعیش  تفگیم : اهیتیوک  زا  یکی  دندرمشیم . عیشت  یلصا  نوناک  هاگتساخ و  ار  ناریا 
؟ ییانشآ ناریا  اب  ردقچ  متفگ :

. درکیمن ظفلت  مه  تسرد  هک  تشدرالک ، ناهفصا ، نارهت ، مق ، دهشم ، ماهدمآ ؛ ناریا  هب  راب  نیدنچ  تفگ :
؟ ینکیم دیلقت  یسک  هچ  زا  متفگ :

. ياهنماخ یمظعلا  هللاۀیآ  ترضح  بالقنا ، مظعم  ربهر  زا  تفگ :
ار نایعیـش  تیعـضو  دوش ! بوخ  ات  ناوخب  يدمح  دنکیم ، درد  متـسد  تفگ : اهنآ  زا  یکی  هک  دـندمآ  یفیطق  ناوج  رفن  ود  مه  يزور 

؛ مدیسرپ
. تسنادیم شدوخ  روشک  ار  ناریا  اًلصا  دوب و  هدمآ  ناریا  هب  راب  نیدنچ  مه  وا  تسا . هدش  رتهب  طیارش  دهف  تموکح  رخاوا  زا  تفگ :

نادرگاش زا  هدـناوخ و  سرد  فجن  رد  وا  متـشاد . ییوگوتفگ  یناتـسکاپ  هعیـش  یناحور  کی  اب  مارحلادجـسم  رد  اـهزور ، زا  یکی  رد 
یلیخ ار  ناریا  درکیم . تبحص  یسراف  تمحز  هب  دوب و  هدرک  یگدنز  ناریا  رد  زین  یتدم  دوب . ییوخ  یمظعلاهللاۀیآ  موحرم 
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. دشاب رتشیب  دیاب  تسین ، یفاک  ناتسکاپ  نایعیش  زا  ناریا  ياهتیامح  تفگیم : اما  دوتسیم ،

رد دـناوتیم  دـهاوخب ، رگا  ناریا  هعیـش ، نویلیم  تسیب  دودـح  اب  تسا و  بسانم  یلیخ  نایعیـش  دـشر  يارب  هنیمز  ناتـسکاپ  رد  تفگیم :
هعیش هعماج  يرادیب  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  هک  تفریذپ  ار  نیا  اما  دشاب ؛ رثؤم  ناتسکاپ  هعماج  رد  نایعیـش  هاگیاج  تیعـضو و  ياقترا 

. تسا هدرک  تیامح  نانآ  زا  نوگانوگ  لحارم  رد  هتشاد و  یمهم  شقن  اهنآ  رد  هزیگنا  تیوه و  داجیا  ناتسکاپ و 
شتارقف نوتـس  هدروخ و  نیمز  دـش  مولعم  دـیگنلیم ، تدـش  هب  هک  دوب  یناوـج  اـهنآ  زا  یکی  دـندمآ ؛ یتـیوک  ود  زین  شیپ  بش  دـنچ 

زیاج الاب  تاقبط  زا  فاوط  تیعمج ، ماحدزا  تلع  هب  نییاپ ، زا  فاوط  زا  نکمت  مدع  تروص  رد  دننادب  دنتساوخیم  تسا . هدید  بیـسآ 
. دنتسه یعقاو  هعیش  هللابزح  ناریا و  مدرم  هک  دندرکیم  هقالع  راهظا  هللابزح  ناریا و  هب  یلیخ  هن ؟ ای  تسا 

هعیش تفگ : درکیم ، هاگن  فارطا  هب  هک  یلاح  رد  دمآ و  نم  دزن  طایتحا  اب  متشاد . يرادید  مارحلادجسم  رد  زین  ینیطـسلف  ناوج  کی  اب 
. درادن ینادنچ  هعیش  نیطسلف  مدوب  هدینش  نوچ  مدرک ! بجعت  یلیخ  تسا . هدش 

؟ يدش انشآ  هعیش  اب  هنوگچ  متفگ :
زا ناریا  ياهتیامح  اب  هعیش  هب  تبسن  مايواکجنک  تفگ :
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هعیـش هرابرد  هک  ار  ییاهباتک  دعب  مدش و  انـشآ  تیوک  میقم  هعیـش  نویناحور  زا  یکی  اب  جـح  رد  سپـس  دـش و  زاغآ  نیطـسلف  هضافتنا 

. دوب یبوخ  رایسب  ياهباتک  قحلا ، هک  درمشرب  دوب  هدناوخ 
ردـپ و اب  یندوتـس . شاینید  تاعالطا  دوب و  ياهتـسارآ  ناوج  دـنکیم . هیقت  تسا و  هعیـش  دـننادیمن  شلیماف  رداـم و  ردـپ و  تفگیم :

رظن هب  هک  نز  دـنچ  درک . جـک  ار  شهار  هک  موش  کـیدزن  متـساوخ  مدـید ، ار  وا  رازاـب  رد  رگید  راـب  کـی  دوب . هدـمآ  جـح  هب  شرداـم 
. دوـشن عـطق  اـم  طاـبترا  دـش  رارق  تـفرگ و  مـه  ارم  لـیمیا  داد و  ار  دوـخ  لـیمیا  يو  دـندوب . شهارمه  دنـشاب ، شناگتـسب  زا  دیـسریم 

. متسرفب شیارب  دش  رارق  هک  تساوخیم  ییاهباتک 

رخآ بش 

. دندوب هدیشک  راظتنا  تعاس 12  ات  ادخ  ناگدنب  مدیـسر . رارق  هب  رید  رهـش ، یغولـش  تلع  هب  یلو  میتشاد ، رارق  نارئاز  اب  بش  تعاس 11 
 .... دوب تافرع  زا  لبق  بش  مدش . تبیصم  هضور و  نآرق و  ءزج  کی  ریبک و  نشوج  ياعد  ندناوخ  لوغشم  مدیسر ، یتقو 

یلته شیپ  زور  دنچ  نوچ  متـسه ؛ نارگن  یمک  نم  دیآیم و  سیلپ  نیـشام  سنالوبمآ و  ریژآ  يادـص  دـناهدرک . ادـیپ  یبوخ  لاح  مدرم 
يدادعت تخیر و  ورف  بمب  راجفنا  ای  زاگ و  لوسپک  راجفنا  تلعهب 
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. دنتفگدوردب ار  تایح  ینمی ، ینادوس و 

همه ینکیم  ساـسحا  هوکـشاب ! یلیخ  تسا . فاوـط  هریاد  مارحلادجـسم  نحـص  ماـمت  ینکیم ، هاـگن  هـک  مارحلادجـسم  موـس  هـقبط  زا 
شدرگ و نیا  زمر  زار و  یتسارهب  تسور . شیپ  رد  ناـسنا  زا  یـسونایقا  نونکا  دـناهدناسر و  ار  ناـشدوخ  اـیند  هشوگراـهچ  زا  دـناهدمآ .
هن دـیآیمن . باسح  هب  اًلـصا  هک  دـنکیم  لیدـبت  ياهرطق  هب  دوخ ، لد  رد  ار  ناسنا  هک  یـسونایقا  تسیچ ؟ سوناـیقا  نیا  رد  ندـش  بوذ 

يواسم و هنوگنیا  مدآ  نادنزرف  یمـسارم ، چیه  رد  دـیاش  ندـش و  یکی  یگنرمه و  طقف  رگید ؛ زیچ  چـیه  هن  تسا و  حرطم  تالیـصحت 
تمظع ربارب  رد  یتوافت  چـیهیب  همه  همه و  یناحور و ،...  یماع و  داوساب ، داوسیب و  ینغ ، ریقف و  درز ، دیفـس ، هایـس ، دنـشابن . زارطمه 

لک دیاب  ینک و  هاگن  ادج  ادج  کی  ره  هب  یناوتیمن  دنتـسه ، هطقن  نوچمه  اهناسنا  يرگنب ، هک  الاب  زا  دنروآیم . دورف  میظعت  رـس  ادخ 
جوا هب  ندش  بوذ  نیا  زا  دناهدمآ  هک  تساههتفگان  زا  ییایرد  دوخ  دارفا ، نیا  زا  کی  ره  لد  رد  يوش ، قیقد  رگا  اما  يریگب ؛ رظن  رد  ار 

: هک مداتفا  يدعس  رعش  نآ  دای  دنسرب .

دیدب  ایرد  يانهپ  وچ  دش  لجخ  د  یکچ --- يربا  ناراب ز  هرطق  یکی 
متسین  نم  هک  اّقح  تسه ، وا  رگ  متسیک ؟ نم  تسایرد  هک  ییاجهک 

دیرورپ  ناج  هب  شرانک  رد  فدص  دیدب  تراقح  مشچ  هب  ار  دوخ  وچ 
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راوهاش  ؤلؤل  رومان  د  شهک ---- راک  دیناسر  ییاج  هب  شرهپس 
دشتسه (1)  اتتفوکیتسین  ِرد  دشتسپ  وک  تفای  نآ  زايدنلب 

اهکشا مدرک ، زاغآ  جرف  ياعد  اـب  ار  تبحـص  هکنیمه  میتفریم . مارحلادجـسم  هب  هفرع ، هب  نتفر  زا  شیپ  هک  دوب  یبش  نیرخآ  بشما ،
؟ دوشیم نوگرگد  دونشیم  سکره  هک  تسا  هتفهن  يزیچ  هچ  تافرع  رد  ًاعقاو  دوب ؛ هدامآ  اهلد  دش . يراج 

هک يرـشحم  اما  دنداتفایم . رـشحم  يارحـص  دای  ییوگ  دشیم ، هدنک  راوز  لد  دـمآیم ، نایم  هب  هفرع  زا  یمان  هاگره  بش  دـنچ  نیا  رد 
اهتفاـثک زا  وـلمم  هدوـلآ و  ياـهناسنا  هـک  دوـب  یهلا  ترفغم  تـمحر و  سوناـیقا  تاـفرع ، يارحـص  دوـب . شزرمآ  تـمحر و  رـسارس 

. دنهد وشوتسش  ار  دوخ  حور  يراز ، هبدن و  هیرگ و  دننام  ییاهلاّلح  اب  ات  دندمآیم 
. دنهد ماجنا  تافرع  هب  نتفر  يارب  ار  اهيزیرهمانرب  نیرخآ  ات  دناهدش  عمج  ناوراک  یناحور  همدخ و  نواعم ، ریدـم ، تسا و  غولـش  قاتا 

. هللاءاشنا مینکیم ، تکرح  بورغ  زا  دعب  مه  ام  دناهتفر ، رهظزادعب  اهناوراک  زا  یضعب 

. يدعس ناتسوب  - 1
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جح مسارم  مراهچ : لصف 

تافرع يوس  هب 

زور نوچ  دـشاب ؛ زور  زا  رتهب  تافرع ، هب  نتفر  هنابـش  دیـسریم  رظن  هب  دوب . غولـش  یلیخ  اههداج  میداتفا ؛ هار  اشع  برغم و  زاـمن  زا  دـعب 
دیاب عتمت  جح  مارحا  عجارم ، یـضعب  رظن  هب  هک  ارچ  میدشیم ؛ مرحم  مرح  زا  میتفریم و  رترید  هک  دوب  نیا  رتهب  اما  دشیم . غولـش  یلیخ 

مرح زا  هک  دیـسر  دهـشم  زا  یناوراک  دادماب ، تعاس 2  بش ، نامه  دوبن . میدق  هقطنم  زا  دـصرددص  ههزن ، هقطنم  دـشاب و  میدـق  هکم  زا 
مه ناوراک  یناحور  دندوب . هدمآ  هداج  یتولخ  رد  دندوب و  هدش  مرحم 
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ات دـنام  دـماین و  ناوراک  اب  يو  دوخ  هتبلا  تفگ . هیبلت  روصنم  نابایخ  رد  مارحا ، سابل  ندیـشوپ  زا  سپ  دـشاب ، هدرک  طایتحا  هکنآ  يارب 

. دروایب دوخ  هارمه  ادرف  ار  نیروذعم  نازابناج و 
یتخـس زا  سرت  بارطـضا و  فرط  کی  زا  دـشیم . هدـهاشم  نارئاز  ياهمشچ  رد  ینارگن  بارطـضا و  تافرع ، يوس  هب  تکرح  ماـگنه 

. جئاوح ندش  هدروآرب  شزرمآ و  ادخ و  يوسهب  تکرح  هب  قوش  رگید ، فرط  زا  و  ماحدزا ، لامعا و 
اهلد هرابکی  هب  دـشیم ، هدرب  تاـفرع  زا  یماـن  هکنیمه  میدوب ، تاـجانم  لوغـشم  مارحلادجـسم  رد  اـهبش  هک  یماـگنه  دوریمن  مداـی 

. دیشخردیم غارچلچ  نوچمه  اهمشچ  ناتسبش  رد  اهکشا  تشگیم و  روهلعش 
دوخ تخانـش ، اما  تخانـش . ینعی  تسا ؛ نافرع  فرع و  زا  شاهشیر  هک  یتافرع  میورب . تافرع  يوس  هب  هک  دوب  هدیـسر  نآ  نامز  کـنیا 

هقطنم ای  نیمزرـس و  کی  زا  رتارف  ییانعم  میارب  تافرع  دـیآیم ، مدای  هک  ینامز  زا  مباـیب . ار  شخـساپ  تاـفرع  رد  دـیاب  هک  تسا  یلاؤس 
؛ مناـجنگب اـههژاو  ظاـفلا و  بلاـق  رد  ار  نآ  مهاوخب  رگا  هک  دربیم  يرگید  ملاوع  هب  تفرگیم و  ارم  تسد  ییوـگ  هک  یتاـفرع  تشاد .

هفرع ياعد  زا  هتفرگرب  تافرع  زا  نم  روصت  دشیم . هتشادرب  ادخ  ناسنا و  نایم  ياهباجح  هک  مدرکیم  روصت  ینیمزرس  ار  تافرع 
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نـشور مدوجو  رد  رون  مک  ياهلعـش  ییوگ  اعد ، زاغآ  نامه  زا  تشاد . توافت  هیعدا  ریاس  اب  میارب  اـعد  نیا  هشیمه  دوب . (ع ) نیـسح ماـما 

شتآ هب  ار  مدوجو  دوخ ، فراعم  اب  نایاپ  رد  تشگیم و  هدوزفا  نآ  يامرگ  رب  هن ، هک  هلعـش  نیا  رون  رب  تفریم ، شیپ  هچره  دـشیم و 
نایم ياهطبار  هکلب  الاب ، هب  نییاپ  زا  هن  ياهطبار  مدرکیم  ساسحا  هک  ادخ  اب  ياهطبار  داجیا  تبحم و  قشع و  سنج  زا  یشتآ  دیـشکیم ؛

؛ دـشابیم دوخ  تسود  يـالتعا  دـشر و  لاـبند  هب  ینارگن  اـب  تسا و  يرتشیب  تردـق  ياراد  یکی  هک  تسا  هارمه  راـی و  ود  تسود و  ود 
دنادیم ای  دنزیم و  ندیدن  هب  ار  دوخ  اما  دنیبیم ، ار  شتسود  ياهشزغل  هک  یتسود  دنک ؛ ییامنهار  ار  شتـسود  دهاوخیم  هک  یتسود 

. دوشیم ماگمه  هارمه و  وا  اب  هرابود  دشوپیم و  مشچ  اما  تسا ، یتّقوم  اهیهاوخرذع  هک 
، دـنازوسب شیارب  لد  دـنک . يراـی  ار  شناوتاـن  تسود  دـشوکیم  اـهنت  یجاـیتحا . هن  دراد و  یتشادمشچ  هن  دوخ  یتسود  رد  هک  یتسود 

دوب نیا  نم  ساسحا  نونکا  دـیادزب و  وا  بلق  زا  ار  تیـصعم  هانگ و  ياهراگنز  بان ، ياهکشا  لالز  ِلد  رد  دوش و  شیاـهدرد  کـیرش 
. تسا رتکیدزن  ادخ  هب  اجهمه  زا  هک  ییاج  مراذگیم ؛ یتسود  نینچ  نیمزرس  رد  ماگ  هک 

دسانشب و تافرع ، نیمزرس  رد  دیاب  دنک . دورو  هدامآ  ار  دوخ  دورب و  مرح  نوریب  هب  دیاب  یجاح  تسا و  مرح  نوریب  تافرع 

http://www.ghaemiyeh.com


89 ص :
یـسک هچ  اـب  هک  ینادـن  رگا  درادـن . ياهدـیاف  چـیه  تخانـش ، نودـب  تداـبع  هکارچ  ددرگ ؛ مرح  دراو  هاـگنآ  دوـش و  لـماک  شتخاـنش 

اعد طـقف  هـک  مدـید  ار  يدارفا  مارحلادجــسم  رد  مـنکیمن ، شوـمارف  زگره  دراد ؟ ياهدــیاف  هـچ  وـگوتفگ  نـیا  ینکیم ، وـگوتفگ 
ادخ هناخ  هب  مشچ  نانچنآ  ینایجاح  لباقم ، رد  دنکیم و  راگتسر  ار  ناسنا  تاملک ، نیا  ظفلت  طقف  ایوگ  یلاح ! چیه  نودب  دندناوخیم ،
نآ هکلب  دننکیمن ؛ هاگن  هناخ  هب  هک  دیمهف  دشیم  ناشهاگن  قمع  رد  دننیبیم . ار  ادـخ  ییوگ  هک  دـندرکیم  زاین  زار و  دـندوب و  هتخود 

مداـی منآ . لاـبند  هب  یحو  نیمزرـس  رد  نونکا  مدوب و  هدرک  هبرجت  رتـمک  نم  دوـخ  هک  یلاـح  دنرامـشیم . هناـخ  بحاـص  زا  يروـلبت  ار 
. ممرگ هبذج ، نآ  قشع  شتآ  زا  زونه  هک  داد ، تسد  نم  هب  فرشا  فجن  رد  (ع ) یلع ترضح  اب  عادو  ماگنه  لاح ، نیا  جوا  هک  دیآیم 
هب هک  دوب  تافرع  نیمزرـس  نیا  نونکا  دوب و  ریبکت  حـیبست و  هچراپکی  ناوراک  میدیـسر . تافرع  ياـهیکیدزن  هب  هک  دوب  بش  تعاس 8 

. میتشاد ار  شیوزرآ  هک  ینیمزرس  دوشگیم ؛ شوغآ  ام  يور 
رد دنکیم و  هدنز  نهذ  رد  ار  نید  يایحا  شمایق و  (ع ،) نیـسح ماما  هک  تسا  یمان  دنکیم ، یعادـت  ار  نافرع  هک  تسا  یمـسا  تافرع ،

. تسا هرابود  يدلوت  تافرع  هلمج ، کی 
رهش زا  دوشیم . زاغآ  اجنآ  زا  جح  کسانم  هک  تسا  ییاج  تافرع 
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هک ار  لئاسم  زا  يرایـسب  ياهدـش و  مرحم  هک  تسا  مرح  نیزاغآ  هطقن  يروآیم . رد  ار  اهتنیز  اهسابل و  یماـمت  يوشیم ، مرحم  هکم 
هک ندناشوپرس و ...  فلاخم ، سنج  اب  طابترا  هتخود ، سابل  شوخ ، يوب  ياهتشاذگ ؛ رانک  تسایند ، اب  طابترا  یگتـسبلد و  رولبت  دامن و 

. تسا هاگرد  هب  روضح  يارب  یمزع  رگناشن 
اجنیا تسا . يرگید  خنـس  زا  ینامهیم  اجنیا ، اما  یـشوپب ؛ ار  دوخ  تنیز  سابل و  نیرتهب  دـیاب  تسا ، یگتـسارآ  اب  هارمه  هشیمه  ینامهیم ،

هچ دـهاوخیم . لکـش  عضو و  نیرتهداس  رد  يدام  رظن  زا  ار  ناسنا  ادـخ  دراد . شزرا  شیارب  ییاـیند  لـئاسم  زج  هب  يرگید  زیچ  ناـبزیم 
هب هاگرد  نیا  رد  شیارآ  ییابیز و  اًلصا  هکلب  درادن ، شزرا  يزیشپ  یهلا  لازیال  تردق  ربارب  رد  ییایند  ییابیز  شیارآ و  هنوگره  هکنیا 

، نوگانوگ ياههفایق  نآ  فلتخم و  ياهسابل  نآ  دـمهفیمن . ار  نآ  تایبدا  هدـشن ، مرحم  درف  یتقو  ات  هک  دوشیم  فیرعت  يرگید  لکش 
. دنریگیم دوخ  هب  دحاو  لکش  هاگان  هب 

تراگدرورپ ربارب  رد  هک  نیا  اهنت و  ياهنت  تسا . هدـش  یلاخ  اًلماک  ییایند  رظن  زا  تتـشپ  يرادـن و  چـیه  هک  ینکیم  رکف  اـجنیا  رد  اـما 
هک دناهتفگ  وت  هب  و  تیصعم ! هانگ و  ترابهلوک ، تسادخ و  مرک  وفع و  هب  دیما  تاهیامرـس ، اهنت  ینک و  فاص  ار  تیاهباسح  ات  یتسه 

! هن مرح  رد  ياپ  سپس  سرب و  تخانش  هب  اجنآ  ادتبا  ایب و  مرح  نوریب  هب 

http://www.ghaemiyeh.com


91 ص :
. وش رتکیدزن  مرح  هب  هظحل  هظحل  و 

یناسنا چـیه  لـقع  هب  هک  زیگناتفگـش  رایـسب  یتیفیک  اـب  هلحرمهبهلحرم و  تسا . هدـش  میظنت  نیودـت و  اـههمانرب  گنـشق  اـبیز و  ردـقچ 
. دسریمن

تافرع

گرزب دادیم ؛ ربخ  ار  تافرع  هب  نامدورو  ادـتبا ، نامه  رد  یگرزب  يولبات  دوبرداچ . زا  هدیـشوپ  ارحـص  میدـش ، هک  تاـفرع  هقطنم  دراو 
. تافرع زاغآ  ینعی  تافرعلا ؛» ۀیادب  : » دوب هدش  هتشون 

و هرمن » «، » هنرع «، » هیوث  » نیب اـم  هکم ، یقرـش  بونج  رد  هک  همحرلالـبج »  » هوـک هنماد  رد  راوـمه ، عیـسو و  تسا  ییارحـص  ماـن  تاـفرع 
هدش و عقاو  هّکم  يرتمولیک  رد 21  تافرع  تسا . رتمولیک   6 نآ 5 / ضرع  رتمولیک و  ارحص 12  نیا  یبیرقت  لوط  دراد . رارق  زاجملايذ » »

. دشابیم جراخ  مرح  زا  نآ  هدمع  شخب 
نافرع زا  رگید  یـضعب  دناهتـسناد ، يدـنلب  هوک و  يانعم  هب  و  هفرع »  » عمج ار  نآ  یخرب  دـنیوگیم ، تاـفرع  نیمزرـس ، نیا  هب  ارچ  هکنیا 

، اوح و  (ع ) مدآ ترـضح  هک  نآ  هلمج  زا  دناهدش ؛ لئاق  زین  یخیرات  ياههشیر  يراذگمان  نینچ  يارب  دناهتفرگ . تفرعم  تخانـش و  ینعی 
، ینالوط ییادج  کی  زا  دعب  نیمز و  هب  ندمآ  دورف  طوبه و  زا  سپ 
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هک دـناهدناوخ  ییانـشآ ) يانعم  هب  ) ار تافرع  ور  نآ  زا  دـناهتفگ  زین  یهورگ  دـناهدش . انـشآ  مه  اب  هدیـسر و  رگیدـکی  هب  ارحـص  نیا  رد 

. دیدرگ فراع  اهنآ  هب  دش و  انشآ  دوخ  کسانم  اب  لیئربج  طسوت  اجنیا  رد  (ع ) میهاربا ترضح 
: دومرف تافرع  هیمست  هجو  رد  هک  هدش  لقن  (ع ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد 

ار اجنآ  درک ، فارتعا  وا  نوچ  سپ  سانشب ؛ ار  کسانم  نک و  فارتعا  تناهانگ  هب  تفگ : وا  هب  دمآ و  دورف  میهاربا  رب  هفرع  زور  لیئربج 
(1) دندیمان . تافرع 

نارئاز مامت  دـشابیم . زین  يدنمـشزرا  رایـسب  لیاضف  ياراد  هک  تسا ؛ جـح  کسانم  یلـصا  ناکرا  زا  اهنت  هن  تاـفرع  رد  فقوت  فوقو و 
. دننکیم فوقو  نآ  رد  دنیآیم و  سدقم  نیمزرس  نیا  هب  هجحیذ  مهن  زور  رد  ادخ  هناخ 

دوب و تافرع  تسار  تمس  رد  گنـس  نیا  تسـشنیم . یگرزب  گنـس  رانک  تافرع ، یکیدزن  هرمن ،»  » رد هفرع ، زور  رد  (ص ) ادخ ربمایپ 
ترـضح فوقو  لحم  نامه  (ص ،) ادخ ربمایپ  فوقو  لحم  هک  تسا  هدمآ  یخیرات  عبانم  رد  دش . هتخاس  هرمن » دجـسم   » اج نامه  اهدـعب 

. تسا هدوب  (ع ) میهاربا
فوقو تافرع  رد  مالسا ، زاغآ  تیلهاج و  نارود  رد  شیرق  هلیبق 

ص 436. ج 2 ، عیارشلا ، للع  - 1
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هک داد  نامرف  دنوادخ  یلو  دـنبای ، فوقو  مرح  لخاد  رد  مدرم  ریاس  فالخ  رب  دـیاب  دنتـسه و  مرح  لها  دـندوب  دـقتعم  اریز  دـندرکیمن ؛

. دننک فوقو  تافرع  رد  دیاب  همه 
: تسا هدمآ  نیمزرس  نیا  مان  زین  میرک  نآرق  رد 

(1) ِمارَْحلا . ِرَعْشَْملا  َْدنِع  َهَّللا  اوُرُکْذاَف  ٍتافَرَع  ْنِم  ُْمتْضَفَأ  اذِإَف 
مهم رایـسب  ياهبطخ  ناناملـسم  يارب  تافرع  نیمزرـس  رد  داد ، ماجنا  ار  عادولاۀـجح ) ) دوخ جـح  نیرخآ  ربمایپ  هک  ترجه  مهد  لاـس  رد 

طخ یلهاج  ياـهشزرا  یماـمت  رب  راـب  نیرخآ  يارب  هبطخ  نیا  رد  ترـضح  نآ  تفرگ . ماـن  مالـسا  یللملانیب  قوقح  روشنم  هک  دـناوخ 
(2) تخاس . دورطم  ار  هتشذگ  ياهتنس  هدش و  مامت  ار  یلهاج  ياهيوخ  دیشک و  نالطب 

: دومرف هک  هدش  لقن  (ع ) قداص ماما  زا 
تافرع تافرع و  زا  نیمز  سپ  داد . هعسوت  تافرع  يوس  هب  انم  زا  ار  نآ  سپـس  دنارتسگ ، انم  ات  هبعک  ریز  زا  ار  نیمز  ّلجوّزع - دنوادخ -

(3) تسا . هبعک  زا  انم  انم و  زا 
. دوب ایسآ  قرش  بونج  نارئاز  ناکسا  لحم  رگناشن  هک  دشیم  هدید  ییولبات  رتولج ، یمک  دوب . هدش  نشور  دنلب  ياهغارچ  اب  ارحص 

. دینک دای  مارحلارعشم  رد  ار  دنوادخ  دیتشگرب ، تافرع  زا  هاگره  و  . 198 هرقب : - 1

.176 صص 68 و 179 - هنیدم ، هکم و  یمالسا  راثآ  هب : ك  ر . - 2

ص 189 ج 4 ، یفاکلا ، نم  عورفلا  - 3
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اهتیلم هب  هجوت  اب  اهرداچ  ًابیرقت  دـشیم . رتشیب  اهرداچ  مجح  میدـمآیم ، ولج  هک  هچ  ره  تشاد و  اهكرت  هب  صاصتخا  رگید  یتمـسق 
رتفرط نآ  یمک  هک  ياهطقن  دوـب ؛ تاـفرع  هطقن  نیرخآ  ناریا ، صوـصخم  هقطنم  تشاد . یـصاخ  هقطنم  یتـیلم  ره  دوـب و  هدـش  میظنت 

تافرع .) نایاپ  ) تافرعلا ۀیاهن  دوب : هدش  هتشون 
اوه میدش ، هدایپ  هک  سوبوتا  زا  دندوب . هتفرگ  رارق  رگیدکی  رانک  رد  ناتسا  ره  ياهناوراک  دوب و  هدش  میسقت  زین  اهیناریا  ناکـسا  لحم 

رد رارقتـسا  يوپاکت  رد  هک  یناـیجاح  راـنک ، هشوگ و  هدـینتمهرد و  ياـهرداچ  زا  رپ  گرزب ، هدرتسگ و  ییارحـص  دوب . بوطرم  مرگ و 
نیا نارئاز ، زا  يرایـسب  رطاخ  نیمه  هب  دننادیم و  بحتـسم  ار  انم  رد  هتوتیب  تنـس ، لها  هک  تسا  یبش  مهن  بش  دـندوب . دوخ  ياهرداچ 

. دنربیم رس  هب  انم  رد  ار  بش 
هب هک  میدوب  ورهبور  ینارئاز  لیخ  اب  زین  ریسم  رد  دوب و  دوهشم  اًلماک  انم  رد  مهن  بش  كرد  يارب  تنس  لها  يوپاکت  میدوب ، هک  هّکم  رد 

دارفا صوصخم  دـنیوگیم و  انم » لنوت   » نآ هب  هک  هدرک  لصو  رگیدـکی  هب  ار  مارحلادجـسم  انم و  یلنوت ، دـندوب . تکرح  رد  اـنم  فرط 
ار نآ  ةاشملا » قیرط   » ناونع اب  ییاهولبات  تسا و  اـههدایپ  صوصخم  هک  دراد  دوجو  ینهپ  ياـههداج  اـهورهراوس ، راـنک  رد  تسا . هداـیپ 

. دنکیم صخشم 
مهارف ار  رگید  ياهرداچ  هب  یسرتسد  ناکما  یکیراب ، ياهورهار 
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تاصخـشم ناوراک و  مان  يرداچ  ره  رب  دوب و  صخـشم  ناسارخ  ياـهناوراک  یماـمت  میدـش ، دراو  هک  يدورو  رد  تمـسق  زا  دـنکیم .

زا اهرداچ و  نایم  زا  دیاب  دندوب . هتخاس  بلاج  نابایب  نآ  رد  قحلا ، هک  دوب  یتشادـهب  ياهسیورـس  رتولج  یمک  دوب . هدـش  هتـشون  رگید 
شرف تکوم  هب  هیبش  ییاهولیز  اب  اهرداچ  فک  دوب و  هنهک  اهرداچ  میدـناسریم . رظن  دروم  رداـچ  هب  ار  دوخ  کـیراب  ياـهورهار  قیرط 
رتمهم دوب . ییادـتبا  اًلماک  تیعـضو  دوب . هدـناشوپ  ار  اهولیز  يور  يداب  هسام  زا  كزان  ياهیال  تسا و  راز  هسام  تافرع  نیمز  دوب . هدـش 

. دـندرک نهپ  دوخ  ریز  ییوتپ  هفحلم و  دنتـشاذگ و  رداچ  رود  ات  رود  ار  دوخ  یتسد  ياهكاس  نارئاز  تشادـن . مه  قرب  اـهرداچ  هکنآ 
زا تفاکـشیم . ار  رداچ  نورد  یکیرات  رداچ ، يالاب  ياهفاکـش  زا  یگنرمک  رون  طخ  اهنت  دوب و  هدنکفا  هیاس  اج  همه  رب  بش  یکیرات 

اجنیا يدرکیم  ساسحا  دربیم . يدام  يایند  زا  ریغ  ییایند  هب  دوخ  اب  ار  ناسنا  طیارش ، اضف و  دوب و  هدش  هتـساک  زین  ییادتبا  ياههمهمه 
ره دوب ؛ هدش  غیرد  وا  زا  سابل و ...  دننام  اهزیچ  نیرتمک  یتح  تشادـن و  ییاج  مسج  تسا ؛ ناسنا  دوجو  يدام  ریغ  دـُعب  ای  حور  تحاس 

. تخانشیم دادیم و  نالوج  حور  اجنیا  اما  تسا ، هدنار  هیشاح  هب  ار  حور  هک  تسا  مسج  نیا  ام  يایند  رد  دنچ 
نآ رد  هک  دوب  یشسرپ  نیتسخن  تخانشیم ، ار  زیچ  هچ  هکنیا 
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نیمزرس نیا  رد  تخانش  شور  هار و  میتخانشیم و  ار  زیچ  هچ  میتشگیم و  هچ  لابند  دیاب  اجنیا  درک . لوغشم  دوخ  هب  ار  منهذ  بش  همین 

یتخانشیم دیاب  ار  زیچ  هچ  ییاهنت  نیا  رد  و  تدوخ . يدوب و  تدوخ  دوب  هچ  ره  تشادن . دوجو  يدرگاش  داتـسا و  رگید  اجنیا  دوب ؟ هچ 
دیـسریمن و رظن  هب  یقطنم  نادنچ  نیا  اما  اههژاو ؟ تاملک و  يادا  ندـناوخ و  اب  اهنت  ایآ  يدـشیم ؟ مرح  هب  دورو  هدامآ  هنوگچ  اًلـصا  و 

مه نآ  دوب ، تصرف  کـی  نیمه  رمع  ماـمت  رد  دـیاش  رایـسب . راـک  دوـب و  گـنت  تقو  میدرکیم ؟ دـیاب  هچ  سپ  درکیمن . یـضار  ار  لد 
. مهد بش  ینعی  بورغ ؛ ات  مهن  رهظ  زا  زور ، فصن 

ناشن ام  هب  ار  دوخ  هار ، دیاش  ات  میدرکیم  عورش  ياهلیسو  ره  هب  دیاب  دوبن . تامدقم  رد  هشیدنا  يارب  تقو  تسـشن . راکیب  دشیمن  رگید 
. دهد

نیمزرس نیا  رد  هک  ییاهيراتفرگ  اهدرد و  رگید  فرط  زا  ادخ و  فطل  هب  دیما  فرط  کی  زا  دنتـشاد . یـصاخ  ياوه  لاح و  زین  نارئاز 
يادخ اب  دـننزب و  ار  دوخ  فرح  دودـحم  تصرف  نیا  رد  دـنناوتن  هکنآ  زا  نارگن  نینچمه  دـندوب و  شیاود  لابند  هب  عرزی ، مل  کشخ و 

. دننک فاص  ار  ناشباسح  دوخ 
. دش يراج  اهکشا  متفگ ، هک  ار  هللامسب  میتسشن ؛ هلبق  هب  ور  یگمه  میدرک ، زاغآ  هفرع  بش  ياعد  اب  میدش ؛ راک  هب  تسد 

دراو هک  ياهظحل  زا  تسا ، (ع ) رصعیلو رادید  نیمزرس  تافرع 
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بآ لد  ياهخی  ییادتبا ، طیارـش  نآ  تافرع و  يارحـص  بش  لد  رد  مدوب . ترایز  دصرتم  هتـسویپ  تقایل ، مدـع  دوجو  اب  مدـش ، تافرع 

هوکـش زاین و  زار و  جوا  دشیم  دش . هیرگ  هچراپکی  هسلج  دیکرت و  اههدقع  دش ، زاغآ  رـصعّیلو  ترـضح  هب  هثاغتـسا  هک  هاگنآ  دشیم .
لاح و رییغت  دـهاش  هکم ، هب  دورو  ودـب  نامه  زا  دوب و  نیگنـس  نیـشام  هدـننار  هک  نارئاز  زا  یکی  درک . هدـهاشم  ار  رادـلد  اـب  وگوتفگ 

. دوب هدرک  ادیپ  یصاخ  لاح  مدوب ، شیاوه 
: تفگیم یسوم  هب  باطخ  هک  مداتفا  ییامنهار  نارود  یسرد  باتک  رعش  دای 

وگب  تگنت  لد  دهاوخیم  هچره  وجم  یبیترت  یبادآ و  چیه 
فک زا  نانع  و ...  جع ) ) رـصعیلو رادید  هانگ ، ینیگنـس  راب  تمایق و  اهيراتفرگ ، اهدرد ، زا  متفگیم ؛ طقف  متفگ ، هچ  مدیمهفن  اجنآ  و 

او ار  ياهتکن  دیابن  ياهدش ، مدرم  نابز  هک  لاح  یتفگیم و  نخس  هدرپیب  ادخ  اب  دیاب  هک  دوب  ییاج  اجنیا  دوب . هتـسب  ار  هار  هدقع  هتفر و 
ازیو اـت  تسا و  تاـفرع  نیمه  مرح  هب  دورو  يازیو  هـک  دنتـسنادیم  دـندوب و  هدرک  كرد  ار  تیعـضو  بوـخ  ردـقچ  نارئاز  يراذـگب و 

. تشاد دنهاوخن  لوبقم  جح  دنریگن ،
رانک ات  دنوش  هدامآ  رگید  هقیقد  هد  ات  دش  رارق  میتشاد . تقو  زونه  دندش . همحرلالبج  هب  نتفر  راتساوخ  همه  دش ، مامت  هک  اعد 
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يالاب هنماد و  رد  میدیـسر . هوک  ياپ  هب  ات  دیـشک  لوط  تعاس  مین  دودـح  و  دوب ، دایز  همحرلالبج  ات  اهرداچ  هلـصاف  میورب . همحرلالبج 

، رتنییاپ یمک  هوک و  فارطا  رد  تسا . هورکم  مهن  بش  رد  هوک  نتفرالاب  هعیـش  رظن  زا  دـندوب . لوغـشم  تاجانم  اـعد و  هب  جاـجح  هوک ،
هک هوک  هب  دـندرکیم . يزپـشآ  زین  یخرب  دـندوب . هدیـشک  زارد  يزادـناریز  اوـقم و  يور  اـی  دـندوب و  هدز  رداـچ  اـهروشک  ریاـس  نارئاز 

ترـضح و  (ع ) نیـسح ماما  هب  لسوت  بش ، یکیراـت  ناـمه  رد  مداـتفا . شاهفرع  ياـعد  و  (ع ) نیـسح ماـما  داـی  هب  هاـگآدوخان  میدیـسر ،
هدمآ مه  رگید  ياهناوراک  زا  دـش . دـنلب  نامـسآ  فرط  هب  اهتسد  هک  دوب  تاجاح  تساوخرد  سپـس  میدرک و  ادـیپ  جـع ) ) رـصعیلو

 ... دوریم الاب  شیاعد  درکیم  ساسحا  ناسنا  دوب و  هدش  کیدزن  نیمز  هب  نامسآ  راگنا  دندوب .
زونه هک  كاخ - دوریم و  ورف  اههسام  نایم  رد  مایتشگنا  ياهییاپمد  میآیم . نوریب  رداچ  زا  تسا . دادـماب  مین  کی و  تعاـس ، نونکا 
نهپ ار  ینتراک  نز ، دنچ  رداچ ، ود  نایم  يورهار  رد  رتفرط ، نآ  یمک  دهدیم . شزاون  ار  میاپ  هدرک - ظفح  ار  باتفآ  یمرگ  هدنام  هت 

. دنتسه زاین  زار و  لوغشم  دیفس  ياهرداچ  اب  هام و  رون  ریز  رد  دناهتسشن و  نآ  يور  هدرک ،
اب نم  دتـسیایم و  بش  زاـمن  هب  نآ  يور  دـنکیم و  هراـپ  ار  ینتراـک  رتفرط  نآ  یمک  دـیآیم و  نوریب  همیخ  زا  زین  اـم  نارئاز  زا  یکی 

دنچ ات  منیشنیم  اهكاخ  يور  اهرداچ  هوبنا  نایم  رد  مارحا  سابل 
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نامه زا  ماهدیدن ؛ ار  وا  تساهتدم  دوشیم . کیدزن  اهرداچ  يالهبال  زا  رئاز  نامه  هک  ماهتـشونن  رتشیب  طخ  هس  ود - زونه  مسیونب . یطخ 

، يراک هلغشم  ببس  هب  مه  نم  دشیمن . رهاظ  لفاحم  رد  ًالومعم  موس . هقبط  رد  ام  دش و  رقتسم  مود  هقبط  رد  وا  میدمآ . هّکم  هب  هک  یتقو 
رگراک نم  ياهرارـصا  ناتـسود و  ياهشالت  دهد و  فارـصنا  رفـس  زا  ات  دـمآ  هاگدورف  هب  رخآ  تاظحل  هک  ومه  مدوب . هدرب  دای  زا  ار  وا 

. تشاذگاو ادخ  هب  ار  شراک  داتفین و 
. میتشادن رگیدکی  اب  ییوگوتفگ  شمدید ، ورهار  رد  هک  راب  ود  یکی - زج  هب  متشادن و  وا  اب  یطابترا  رگید  نامز  نامه  زا 

باب دـید و  ارم  هک  دوش  رداچ  دراو  تساوخیم  تشگیمرب ، ییوشتـسد  زا  دوب ، بیبجع  یلیخ  تاـفرع  يارحـص  رد  مه  نآ  بشما ، اـما 
. دش زاب  وگوتفگ 

متـسین و شلها  نم  یلو  دوشیم  دایز  مدـمآرد  منک  يدزد  رگا  تفگ : مدیـسرپ ، شدـمآرد  زا  درکیم . يراکنامیپ  دوب و  قرب  سدـنهم 
هّکم هب  تفرط  رگا  یتساوخیم  وت  ًاعقاو  متفگ : هدـناشک ، رفـس  هیـضق  هب  ار  عوضوم  مدـیمهفن . ار  شیانعم  هک  داد  یـصصخت  تاحیـضوت 

!؟ ییاین دیاین ،
! يرآ تفگ :

!؟ ینامب شرظتنم  تقو  همه  نیا  وت  هک  دزرایم  ًاعقاو  متفگ :
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. دشاب هچ  شزرا  رایعم  ات  تفگ :

تالیـصحت اب  مادناشوخ  ناوج  وت  تسا و  هتفرگ  قالط  هدرک و  جاودزا  مه  رابکی  تسا و  رتگرزب  وت  زا  لاس  دنچ  هک  یمناخ  متفگ :
 ... بوخ یلام  یلغش و  تیعقوم  و 

نتشاد و تسود  هب  یسک  اما  دنکیم . حرطم  دوشیم  ورهبور  نم  اب  سکره  هنافسأتم  هک  تساهرایعم  نیمه  تفگ : درک و  عطق  ار  منخس 
. دنکیمن هجوت  هقالع  قشع و 

ناشقـشع ناشدوخ ، زا  رتگرزب  اب  صوصخ  هب  دندرک ، جاودزا  هک  یتدم  زا  دـعب  اما  دنتـسه ، قشاع  هک  دـندرکیم  زاربا  اهیلیخ  متفگ :
. توس یگدنز  دش و  روک 

. دوب قالط  ناشجاودزا  تشونرس  اما  یلاع ، طیارش  دنتشاد و  ار  يرهاظ  ياهرایعم  هک  دندوب  مه  اهیلیخ  تفگ :
؟ تسیچ وا  هب  تبسن  تساسحا  متفگ :

، دوب رذگدوز  نم  قشع  رگا  مسانشیم و  ار  شاهداوناخ  تساهلاس  نم  دنک . هبرجت  شدوخ  دیاب  سکره  هتبلا  هک  قشع ، هقالع و  تفگ :
هک مریگب  میمـصت  دیاب  مدوخ  نم  اما  تسه ؛ مه  يرتهب  دروم  دنیوگیم  تساجرباپ . نانچمه  قشع  نیا  هک  یلاح  رد  دـشیم . مامت  دـیاب 

. مهاوخیم ار  وا  دوجو  مامت  اب  نم  تسا ؛ مادک  رتهب 
. منکیم ربص  عقوم  نآ  ات  دنک و  دعاسم  ار  طیارش  دیاب  نامز  تفگ : طقف  دادن و  یتسرد  باوج  دنکیمن ؟ لوبق  ارچ  وا  متفگ :

http://www.ghaemiyeh.com


101 ص :
تاسلج دای  هب  مشاـب . هدـنک  لد  رگید  هک  مدرک  نیـشام  لـته ، رد  تفگ : يدز ؟ یک  ار  تیاـهوم  متفگ : دوبن . يربخ  شدـنلب  ياـهوم  زا 

اما تسا . نم  ياهزیچ  نیرتزیزع  زا  یکی  میاهوم  تفگیم : دـنزن . ار  شیاهوم  اـت  دوب  یهار  لاـبند  تدـش  هب  هک  مداـتفا  دهـشم  یهیجوت 
! مارحا سابل  هدش و  نیشام  ِرس  اب  یناسنا  تسین . يربخ  اهوم  نآ  زا  نونکا 

ّقلمت نتفگ و  لها  اـما  تساـعد ؛ لـها  دوریم و  مرح  بترم  دراد و  مه  لاـس  باـسح  دریگیم . مه  هزور  هک  دـنتفگیم  شیاـهیقاتامه 
. تسین

. دنک روج  مه  ار  جاودزا  هتبلا  دز : ینیریش  دنخبل  سپس  دنک و  ایهم  دنادیم  حالص  هک  هنوگ  ره  ار  طیارش  مهاوخیم  ادخ  زا  تفگ :
زار و لوغشم  نز  دنچ  نآ  زونه  دهدیم و  ناشن  ار  دادماب  هس  ًابیرقت  تعاس  میراد . تعامج  زامن  حبص ، تسا و  هتـشذگ  همین  زا  بش  ... 

! دنتسه زاین 

تافرع حبص 

هلـصاف نامه  رد  اهناوراک  زا  يرایـسب  تفگیم . ناذا  یـسک  يرداچ  ره  رد  طقف  دوبن . ییوگدنلب  مدـیرپ . باوخ  زا  دـنتفگ ، هک  ار  ناذا 
، بشهمین توکس  نآ  زا  دندوب . هدیسر  تافرع  هب  حبص  ناذا  ات  بش 

http://www.ghaemiyeh.com


102 ص :
. هداس رایسب  مه  نآ  سابل  کی  دندرگیم ؛ یهانپ  لابند  هب  دناهتشادرب و  كاخ  زا  رس  همه  هک  تسا  رشحم  يارحـص  ییوگ  دوبن و  يربخ 
دوب و کیرات  اوه  فلتخم . ياهنحل  اـب  دیـسریم ، شوگ  هب  ناذا  يادـص  کـیدزن  رود و  زا  دـشیم . رتشیب  هظحلهظحل  هک  وپاـکت  زا  رپ 

هدرک قارتا  ام  ناوراک  یکیدزن  رد  دوب ، هدش  تافرع  دراو  دادماب  تعاس 2  رد  هک  اهناوراک  نیا  زا  یکی  دشیم . شیم  گرگ و  مکمک 
ناوراک حادـم  هک  موش  لسوت  هدامآ  متـساوخ  میدـناوخ . تعاـمج  هب  ار  حبـص  زاـمن  دوب . اـم  ناوراـک  یناـحور  ردارب  شایناـحور  دوب .
ناوراک نآ  اب  زین  ام  ناوراک  تشاد . یمرگ  يادص  درک . عورش  ار  جع ) ) يدهم ترضح  هب  هثاغتسا  لسوت و  سپـس  جرف و  ياعد  يرانک ،

. دش هلان  مه 
دوب هدرک  داجیا  یتلاح  جع ) ) يدهم ترضح  هب  لسوت  دمآیم و  جع ) ) يدهم يوب  قارغا  نودب  تافرع ، نیمزرس  رد  هفرع ، زور  هاگرحس 

رایـسب دونـشیم و  ار  میادص  جع ) ) يدـهم ییوگ  متـشاد . غارـس  مدوخ  رد  گنج - زا  دـعب  ياهلاس  رد  لقادـح  ار - نآ  دـننام  رتمک  هک 
. دـنهدیم ناسنا  هب  اجنیا  رد  ار  مرح  هب  دورو  تارب  ییوگ  دراد ، قرف  ایند  طاـقن  یماـمت  اـب  اـجنیا  نیمز  نامـسآ و  ییوگ  تسا . کـیدزن 

: هک مداتفا  فورعم  رعش  نآ  دای  دنکفیب . يرظن  دیاش  ات  میتشگیم  (س ) همطاف يدهم  لابند  هب  اجنیا  تسیابیم 

تساجک  رای  نیبب  دنب  رگد  مارحا  یجاح  دوشن  مگ  هر  هک  تسا  یناشن  گنس  نآ  هبعک 
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. فوقو تاظحل  رهظزادعب و  يارب  تسا  یگدامآ  أیهت و  حبص  نیا  و 

یناحور نامه  ًاقافتا  مدمآ و  نوریب  رداچ  زا  مزادنیب ، فارطا  هب  یهاگن  هکنیا  يارب  دوب . هدش  نشور  زین  اوه  ًابیرقت  دـش ، مامت  هک  لسوت 
اجنیا هتـشذگ  ياـهلاس  دـهد ؛ افـش  ار  ناـتيوبا  دـناودخ  دوب : نیا  شنخـس  نیلوا  داـتفا ، نم  هب  هک  شهاـگن  مدـید . ار  يراـنک  ناوراـک 

. مداتفا هار  هب  مدرک و  رکشت  متسه . وا  دای  هب  هظحل  ره  میدرکیم و  تاقالم  ار  رگیدمه 
ياج دندیـسریم ، هزات  هک  نانآ  دندشیم و  رادیب  دندوب  هدـیباوخ  هک  نانآ  دـشیم . زاغآ  تافرع  نیمزرـس  رد  وپاکت  همهمه و  هتفرهتفر 

. دشیم هدوزفا  هظحل  ره  تیعمج  مکارت  رب  دنتفرگیم ،
دهاش ادخ  تفگ : دید ، ارم  هک  نیمه  زین  وا  مدید . ار  مردپ  نیرید  ناتسود  زا  رگید  یکی  مدیـسر ، هک  اهییوشتـسد  يولج  زاب  هطوحم  هب 

. متفایم تردپ  دای  منکیم ، هاگن  هک  اج  ره  دوشیمن ؛ وحم  ممشچ  يولج  زا  هظحل  کی  تسا 
نونکا اما  دشیم . هدرمش  قفوم  نویناحور  زا  جح  نویناحور  نایم  رد  دوب و  هدمآ  هکم  هب  رفـس  یـس  زا  شیب  مردپ  دوب . هتفرگ  ملد  یلیخ 
نارهت رد  نویناحور  رانیمس  مزاع  یتقو  هک  دوریمن  مدای  تسا . هدرک  ادیپ  نتفگ  نخس  رد  لالتخا  جلف و  شندب  زا  یمین  هداتفا ، رتسب  رد 
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ات نک  تبحص  نویناحور  روما  تنواعم  اب  دنراد ، مک  یناحور  لاسما  تفگ : دشیم  هدینش  تمحز  هب  هک  ییادص  اب  درک و  میادص  مدوب ،

! یناحور نم  شاب و  نیعم  تدوخ  موشیم ، بوخ  جح  نامز  ات  تفگ : لاح ! نیا  اب  امش  متفگ : میایب . مه  نم 
اهنت دوب ، هدز  لوپمآ  تردن  هب  یتح  دوب و  هدیباوخن  ناتسرامیب  رد  تعاس ، کی  یتح  لاحهب  ات  هک  یسک  منک . لمحت  متـسناوتیمن  ًاعقاو 

کـشا دمآرد و  شزرل  هب  ممـشچ  رد  تاظحل  نآ  رد  ردپ  ریوصت  دـشاب . هدـش  ریگنیمز  يرامیب و  رتسب  ریـسا  نینچ  هام ، جـنپ  ضرع  رد 
؛ دیوشیم بوخ  دوشب  امـش  تبون  یتقو  ات  هللاءاشنا  تسین ، امـش  تبون  لاسما  یلو  متفگ : دیزرلیم ، میادص  هکیلاح  رد  دـیرب . ار  مناما 
رد مدیـسوب و  ار  شایناـشیپ  سپـس  دـیوریم و  هرمع  هب  يدوز  هب  دوـشیم و  عورـش  هدرفم  هرمع  يرازگرب  جـح ، مسارم  زا  دـعب  یتدـم 

. مدرک كرت  ار  هناخ  دتفاین ، شسمتلم  نامشچ  رد  ممشچ  مدیشوکیم  هکیلاح 
زا دوب و  نیریـش  ياچ  رینپ و  نان و  هناحبـص  دوب . سودرف  زا  یناوراک  یناحور  مدوب . مردپ  تسود  نامه  نامهیم  ار  هناحبـص  تافرع ، رد 
نان همقل  دـنچ  ییاچ و  طقف  هتبلا  دـشاب . هدـش  تسرد  کشخ  ریـش  زا  ًالامتحا  دادیمن . مه  ریـش  هزم  هتبلا  هک  ادـن »  » یتکاـپ ياهریـش  نیا 

. مروخب هناحبص  ناوراک ، اب  ات  مدروخ 

هرمن دجسم 
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هب تافرع  رد  تیعمج  ماحدزا  هتفرهتفر  دیـشک . لوط  یتعاس  مین  هار ، یغولـش  ببـس  هب  میداتفا ، هار  هرمن  دجـسم  فرط  هب   8 تعاس 30 /
هک دجسم  يولج  دندوب . تکرح  رد  تافرع  هب  فرط  همه  زا  تیعمج  دشیم و  عورش  مهن  زور  رهظ  ناذا  زا  فوقو  دیـسریم . دوخ  جوا 
هب انم  زا  میقتسم  ةاشملا » قیرط   » هب موسوم  ریـسم  میدش . ورهبور  دوبن - ناشورخ  يدور  هب  تهابـشیب  هک  تیعمج - زا  یلیـس  اب  میدیـسر 
هب هک  دوب  دایز  نانچنآ  تیعمج  لیـس  دندمآیم . تافرع  يوس  هب  هدایپ  نونکا  دندوب ، هدنام  انم  رد  ار  بش  هک  یناسک  دـمآیم . تافرع 

. میتشذگ جاجح  نایم  زا  تمحز  هب  تشذگ ؛ شنایم  زا  تفاکش و  ار  نآ  دشیمن  یگداس 
لاح رد  دجسم  نیا  دشابیم . مرح  رد  تافرع  جراخ  زین  یشخب  تافرع و  لخاد  نآ  زا  یـشخب  هک  تسا  یهوکـشاب  رایـسب  دجـسم  هرمن ،

. دراد ار  رازگزاـمن  شیاـجنگ 300000  هدیـسر و  عبرم  رتـم  هب 124000  نآ  تحاـسم  ریخا  هعـسوت  رد  هـک  تـسا  گرزب  رایـسب  رـضاح 
زا یـشخب  دندومن . اپ  رب  نآ  رانک  رد  ار ، جـح  رد  دوخ  همیخ  دومع  دـندناوخ و  نآ  رد  ار  نیلقث  ثیدـح  (ص ،) ربمایپ هک  تسا  يدجـسم 

دوب هدش  هتشون  نابز  دنچ  هب  تافرعلا » ۀیاهن  اذه   » هلمج دجسم ، زا  یشخب  رد  دراد . رارق  مرح  رد  نآ  زا  یـشخب  تافرع و  رد  دجـسم  نیا 
. دوب مه  یسراف  نابز  هب  هناتخبشوخ  هک 
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زا ییوگ  دوبن ! نتخادنا  نزوس  ياج  میدـناوخ . زامن  تعکر  ود  روز  هب  دـندوب . هدـیباوخ  همه  دجـسم ، رد  هک  میناوخب  تیحت  زامن  میتفر 

. دندوب هتفرگ  مارآ  دوب ، هدز  ار  تافرع  رد  فوقو  همیخ  دومع  ربمایپ  هک  يدجسم  رد  شوهدم ، نونکا  دندوب و  هدمآ  رود  يرفس 

تئارب مسارم 

لحم هب  رتدوز  هک  نیا  يارب  دـشیم و  زاـغآ  مـسارم  تعاس 10  میداـتفا . هار  هب  عاـمتجا  لـحم  فرط  هب  هرمن  دجـسم  زا  حبـص  تعاس 9 
دور زونه  دوب و  دوخ  جوا  رد  تیعمج  ماحدزا  یغولـش و  میدرک . تکرح  هثعب  ياـهرداچ  فرط  هب  تعرـس  هب  مینک ، ادـیپ  اـج  میـسرب و 

تافرع هب  لقتـسم  دازآ و  تروص  هب  هک  یجاجح  تشاد . همادا  تدـش  نامه  اـب  دوب ، تکرح  رد  تاـفرع  فرط  هب  اـنم  زا  هک  یناـشورخ 
ار دوخ  باـتفآ ، نازوـس  ياهعاعـش  زا  یتـخرد ، اـی  نیـشام و  هیاـس  رد  دـندوب و  هتخادـنا  يزادـناریز  راـنک ، هشوـگ و  رد  دـندوب ، هدـمآ 

رظن هب  هک  ییاـج  دـیدرگ ؛ لـقتنم  تاـفرع  هب  دـش ، هدیـشک  نوـخ  كاـخ و  هب  هّکم  رد  هک  یلاـس  ناـمه  زا  تئارب ، مسارم  دـندناشوپیم .
مه ار  شدـض  تشاد و  تسود  ار  يزیچ  ناوتیمن  تسا ؛ هارمه  يّربت  اب  ّیلوت  هراومه  دـشاب . نیمزرـس  نیمه  مه  تئارب  ناـکم  دـسریم 

ات تشاد ، تسود 
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دومرف (ع ) رقاب ماما  هک  اجنآ 

(1) ضُغْبلا »؟ َو  ّبُحلا  ّالإ  نیّدلا  له  : »
ریسم رد  نداد  راعش  هنوگ  ره  زا  ار  نارئاز  دنتشاد و  روضح  ریسم  رد  تاماظتنا  ناونع  هب  يدارفا  میدیـسر . لحم  هب  هک  دوب   9 تعاس 30 /

تسوپ زا  نآ  ياههعـشا  دیباتیم و  تدش  هب  دیـشروخ  دوب . هدرک  نیگآرطع  ار  اضف  هللا » ّالإ  هلإ  ال   » و ربکا » هللا   » دایرف دنتـشادیم . رذحرب 
هظحل هب  هظحل  دندمآیم و  عامتجا  لحم  هب  اهناوراک  ياسؤر  نویناحور و  هارمه  هب  اهناوراک  درزآیم . ار  زغم  تشوگ و  دـشیم و  در 

. دشیم هدوزفا  تیعمج  هوبنا  رب 
اجهمه رد  لیئارـسا » رب  گرم   » و اکیرمآ » رب  گرم   » ياـهدراکالپ دوب . هدـش  داـجیا  یعیـسو  ياـضف  دـندوب و  هدز  ـالاب  ار  اـهرداچ  نماد 

ام عمج  هب  مداد  حیـضوت  یتقو  هک  دندیـسرپ  نایناریا  هوبنا  روضح  تلع  زا  متـشاد . دروخرب  یجراخ  دنچ  اب  ریـسم ، رد  دروخیم . مشچهب 
ریاس ِنارئاز  زا  يدایز  دادعت  و  جح - يرازگربخ  هتفگ  هب  یناریا - رازه  دص  هب  کیدزن  تفرگیم  الاب  هتفرهتفر  تئارب  ياهدایرف  دنتسویپ .

. دندرکیم راجزنا  مالعا  لیئارسا  اکیرمآ و  زا  ادصکی  اهروشک ،
ینویلیم عامتجا  هب  يزاین  رگید  دـشاب ، نینچ  رگا  درمـش ؟ يدابع  رما  کی  ًافرـص  ار  جـح  ناوتیم  ایآ  تسیچ ؟ جـح  هفـسلف  یتسارهب  اـما 

عقاوم رد  دناوتیم  هرمع ، دننام  تسین و  صخشم  ینامز  رد  اهناسنا 

ص 63 ج 65 ، راونالاراحب ، - 1
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. دوش رازگرب  فلتخم 

ادخ هناخ  رگا  هک  یمـسارم  دـشاب . زین  یعامتجا  یـسایس و  فادـها  دـیاب  فرگـش ، ییامهدرگ  نیا  میظع و  هوقلاب  تردـق  نیا  يارو  رد 
مـسارم نیا  رد  دندشیمن . عمج  اجکی  رد  نوگانوگ  بهاذـم  اهداژن و  اهگنهرف ، اب  رـشبینب  فلتخم  ياههنوگ  زگره  دوبن ، نآ  روحم 
: يربهر مظعم  ماقم  ریبعت  هب  دنوشیم . رضاح  ادخ  هاگراب  رد  هنوگ  کی  لکش و  کی  هب  همه  دوشیم و  شومارف  یئزج  تافالتخا 

انشآ تسا ، اهنابز  اهگنر و  اهداژن و  اهتلم و  زا  رتارف  هک  یمالـسا  میظع  تما  تیعقاواب  ار  ام  ریظنیب ، ییامهدرگ  نیا  لالج  هوکش و 
ك ه ي -- همه ب --- هک  اهلد  اهنَت و  نیا  دنامنرتم ، نخس  کی  هب  همه  هک  اهنابز  نیا  گنهامه ، هدینت و  مهرد  عمج  نیا  دزاسیم .

هعومجم کی  دحاو و  کی  هب  قلعتم  همه  دننکیم ، یگدـنیامن  ار  تلم  روشک و  اههد  هک  اهناسنا  ن  يا -- د ، نروآیم -- ور  ه  لبق ---
(1) تسا . یمالسا  تما  نآ  دنامیظع و 

. تسا هدش  هدرمش  جح  يدابع  یسایس و  فادها  نیرتمهم  زا  یکی  تئارب ، هلأسم  هک  دید  میهاوخ  مینک ، هاگن  هتشذگ  هب  رگا 
ار (ع ) یلع دـنکیم ، یفرعم  هفرع ) اـی  ناـبرق  دـیع  زور  ) ربکا جـح  ار  نآ  نآرق  هک  يزور  رد  جـح ، مسارم  رد  (ص ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ 

: دناوخب مدرم  يارب  ار  هبوت  ای  تئارب  هروس  لّوا  تایآ  هک  درک  رومأم 

لاس 1384. رد  جاجح  هب  يربهر  مظعم  ماقم  مایپ  - 1
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هک دینادب  دینک و  ریس  نیمز  رد  دیراد . لاجم  هام  راهچ  نونکا  دیاهتـسب . نامیپ  نانآ  اب  هک  یناکرـشم  زا  شربمایپ  ادخ و  تئارب  تسا  نیا 
جح زور  رد  مدرم  رب  وا  ربمایپ  ادخ و  يوس  زا  تسا  یمالعا  نیا  تسا و  نارفاک  هدننک  راوخ  دـنوادخ  درک و  دـیناوتن  ناوتان  ار  ادـخ  امش 

(1) دنرازیب . يرب و  ناکرشم  زا  شربمایپ  دنوادخ و  هک  ربکا 
. یحو نآ  هاگتساخ  تسادخ و  نخس  زین ، نخس  نانمشد ، رافک و  اب  گنج  رهق و  نداد  ناشن  يارب  هللا ، مسب  نودب  ياهروس 

هروس زا  هیآ  لهچ  ای  یـس  ندـناوخ  زا  سپ  هبقع ، هرمج  یکیدزن  رد  (ص ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  زا  تباین  هب  ناـبرق  دـیع  زور  رد  (ع ) یلع
: دومرف تئارب ،

تـشهب لخاد  نمؤم ، زج  دنک . هناخ  فاوط  هنهرب  دیابن  یـسک  دنرادن . ار  هبعک  هناخ  هب  ندش  کیدزن  قح  ناکرـشم  دـعب ، هب  لاس  نیا  زا 
(2) دوشیم . افو  نادب  تسه ، ینامیپ  دهع و  سکره  اب  دوشیمن .

(3) تسا . هدروآ  کلام  نب  سنا  زا  زین  وا  لبنحنبدمحا و  زا  ریثکنبا  ار  نیا  هب  بیرق 
(ع) بلاطیبا نب  یلع  هلیسو  هب  نآ  مالعا  تئارب و  هلأسم  حرط  زا  سپ  (ص ،») دمحم تایح  ، » دوخ باتک  رد  لکیه  نیسحدمحم  رتکد 

3 - 1 هبوت : - 1

. توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  ص 318 ، ج 15 ، ریبک ؛ ریسفت  - 2
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: دسیونیم

دـنکیم و هیکت  نآ  رب  تئارب  تایآ  هک  اپون  تلود  کی  يونعم  ساسا  تفاـی ، رارقتـسا  یمالـسا  تلود  ساـسا  هیاـپ و  هک  دوب  زور  نآ  زا 
. دومنیم توالت  دندوب  هک  اج  ره  رد  مدرم  يارب  ررکم  روط  هب  ار  تایآ  نآ  هکلب  درکن ، هدنسب  مسوم  رد  نآ  ندناوخ  هب  اهنت  (ع ) یلع

: دسیونیم سپس  يو 
رگا تفای . یهاوخ  مالـسا  ياـپون  تلود  يارب  نآ  لکـش  نیرتيوق  رد  يونعم  داـینب  ار  نآ  قح  هب  يرگنب ، تاـیآ  نیا  هب  تقد  اـب  هاـگره 

بونج لیابق  زا  يرایـسب  دجن و  هماهت ، زاجح ، فئاط ، هتفای و  نایاپ  ربمایپ  ياهگنج  هک  دوب  یماگنه  تئارب  تایآ  لوزن  هک  مینک  هجوت 
. دش دهاوخ  نشور  دهدیم ، ناماس  ار  تلود  يونعم  هدولاش  هک  تایآ ، نیا  لوزن  یخیرات  تمکح  دندوب ، هدیورگ  مالـسا  هب  هریزج  هبش 
زا رترب  هدیقع  مادک  دننک و  عافد  نآ  زا  ناوت  مامت  اب  هدروآ ، نامیا  نادب  همه  هک  دشاب  يداقتعا  هدـیا و  ياراد  دـیاب  دـنمورین  تلود  کی 

یتنطلـس نآ  رد  ار  ادـخ  زج  هک  یتسه ، رهاظم  نیرتالاب  هب  داقتعا  نوچمه  هدـیقع  مادـک  درادـن و  کیرـش  هک  ياهناگی  يادـخ  هب  ناـمیا 
؟ دنک رّخسم  هنوگنیدب  ار  سفن  دناوتیم  دهدیمن ، هار  ریمض  هب  ار  ادخ  زج  تسین و 

تلود زاسریز  هک  داقتعا - نیا  ربارب  رد  دنهاوخب  یناسک  رگا  لاح 
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دهع و ورنیا  زا  دنهدیم ؛ لیکشت  ار  داسف  هنتف و  عاجترا و  يزکرم  هتسه  هک  دنتـسه  یناراکهبت  نانیا  دننک ، یگداتـسیا  تسا - یمالـسا 

(1) دوش . هدنکرب  داسف  هنتف و  هشیر  ات  دگنجب  اهنآ  اب  دیاب  تلود  دنرادن و  ینامیپ 
(ع) میهاربا ترـضح  رـصع  رد  ار  نآ  هشیر  اریز  تسا ؛ هدوب  نآ  راذـگناینب  (ص ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  دوخ  رادهقباس و  يرما  تئارب ، سپ 

. تفای ناوتیم  زین 
دعب نیا  کشیب  هدرکن ، هجوت  جح  يروحم  یـساسا و  دعب  نیا  هب  هر ) ) ماما ترـضح  دـننامه  یـسک  رـضاح ، رـصع  رد  قارغا ، نودـب  اما 

. تسا هدروخ  دنویپ  ماما  مان  اب  جح  یتایح 
: تسا هدمآ  دناهدومرف ، رداص  جاجح  يارب  لاس 1349 ش . رد  ناشیا  هک  یمایپ  رد 

ياهتلم يراگنا  لهـس  یتسـس و  هطـساو  هب  هک  نونکا  دنیوج . هراچ  نیملـسم  تالکـشم  يارب  جـح  مسارم  رد  هک  تسا  مالـسا  تلم  رب 
ندوب یلم  رشق  ریز  ام  گرزب  نزاخم  تورث و  مامت  هتفر و  ورف  نآرق  تلم  گرزب  ياهنیمزرس  قامعا  ات  رامعتسا  ثیبخ  لاگنچ  یمالـسا 

گنهرف هدرک ، هنخر  یمالسا  کلامم  تاهد  تابصق و  قامعا  ات  رامعتسا  مومسم  گنهرف  دزیریم ، ورف  نانآ  ماک  هب 

صص 296 و 297 دمحم 9 ، تایح  - 1
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یماسا اب  هزاـت و  ياهمغن  اـب  زور  ره  دروآیم و  رد  نیرمعتـسم  ناـگناگیب و  تمدـخ  رد  جوف  جوف  ار  اـم  ناـگوابون  هدز و  بقع  ار  نآرق 

، دیاهدرک عامتجا  یحو  نیمزرـس  نیا  رد  جـح  کسانم  يادا  يارب  هک  مالـسا  زیزع  تلم  امـش  رب  دـنکیم . فرحنم  ار  ام  ناناوج  هدـنبیرف 
هتشاد هجوت  دیاب  دینک ، مهافت  رظن و  لدابت  نیملـسم  هلکـشم  لئاسم  لح  يارب  دیـشاب ، هراچ  رکف  هب  هدرک ، هدافتـسا  تصرف  زا  تسا  مزال 

ار ناملـسم  ياهتلم  امـش  دوشیم ، مهارف  سدـقم  نیمزرـس  نیا  رد  لاس  ره  رد  یلاعت  دـنوادخ  رما  هب  هک  گرزب  عامتجا  نیا  هک  دیـشاب 
یگتـسویپ داحتا و  نیملـسم و  یلاعت  یقرت و  هار  رد  هرهطم و  تعیرـش  هیلاع  دصاقم  مالـسا ، سدقم  فادـها  هار  رد  هک  دزاسیم  فلکم 

ار ملسم  للم  ياهيراتفرگ  دیوش ، نامیپمه  رکفمه و  رامعتسا  ناطرس  ندرک  نکهشیر  لالقتسا و  هار  رد  دینک ، ششوک  یمالسا  هعماج 
(1) دینکن . راذگورف  یمادقا  هنوگچیه  زا  نانآ  تالکشم  لح  هار  رد  هدینش و  تکلمم  ره  یلاها  نابز  زا 

؟ مالسا ناهج  نالک  تالکشم  لح  يارب  يرکفمه  رظنلدابت و  يارب  جح  میظع  هرگنک  زا  رتبسانم  رتهب و  ییاج  هچ  کشیب  و 
: دیامرفیم رگید  ياج  رد 

هک تسا  وا  یسایس  دُعب  هیضق  جح ، گرزب  ياههفسلف  زا 

لاس 1349 ش. رد  جاجح  هب  ینیمخ / ماما  ترضح  مایپ  - 1
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ریثأت مه  نیملـسم  رد  فسألا ، عم  اهنآ  رادهنماد  تاغیلبت  دنتـسه و  راک  رد  دعب  نیا  ندـیبوک  يارب  فارطا ، همه  زا  راکتیانج ، ياهتسد 

هک يزور  نآ  زا  جح  دننادیم ، نیملسم  حلاصم  هب  هجوت  نودب  یلاخ و  کشخ و  تدابع  کی  ناشرایسب  ار  جح  رفس  نیملـسم  هک  هدرک 
(1) تسا . تدابع  شدوخ  شتسایس ، رب  هوالع  یسایس  دعب  تسین ، شايدابع  دعب  زا  رتمک  شایسایس  دعب  تیمها  تسا ، هدرک  ادیپ  دلوت 
تسا و مالـسا  نانمـشد  زا  راـجزنا  يرازیب و  مالـسا و  ناـهج  نـالک  ماـع و  تالکـشم  هب  هجوت  دراد ، تیمها  تئارب  مسارم  رد  هچنآ  اـما 
تسا و مالـسا  ناهج  ریگنابیرگ  هک  یتافالتخا  مامت  دوجو  اب  ینعی  دراد ؛ دوجو  رظن  قافتا  ناملـسم  لـلم  ناـیم  هنیمز  نیا  رد  هناتخبـشوخ 

. تسا لیئارسا  اکیرمآ و  اب  ینمشد  نآ  دراد و  دوجو  یمومع  یعامجا  كرتشم ، نمشد  دروم  رد  دربیم ، لیلحت  ار  ناناملسم  تردق 
كرتشم نمـشد  ناونع  هب  ار  لیئارـسا  اـکیرمآ و  ناناملـسم ، مومع  هک  دوب  هتکن  نیمه  زا  یهاـگآ  نم ، رفـس  مهم  ياهدرواتـسد  زا  یکی 

، ادـخ هناـخ  راـنک  رد  ناناملـسم  جاوـم  سوناـیقا  هنوـگچ  هک  مدرک  هدـهاشم  موـس  هقبط  زا  ار  تیعقاو  نیا  مارحلادجـسم  رد  دنـسانشیم .
رس لیئارسإل » توملا   » و اکیرمال » توملا   » دایرف هچراپکی  ادصکی و 

.66 صص 67 - ج 18 ، رون ، هفیحص  - 1

http://www.ghaemiyeh.com


114 ص :
داجیا يارب  ییاکتا  هطقن  دناوتیم  هتکن  نیا  دوب . صخشم  راکـشآ و  یتسرد  هب  رما  نیا  متـشاد ، دارفا  اب  هک  ییاهوگوتفگ  رد  دندادیم .

. دشاب یمالسا  تما  نایم  ییارگمه  قفاوت و 
رد تسا ، رما  نیا  يارب  بسانم  ياهلحهار  نتفای  مالسا و  ناهج  نالک  ياهیناماسبان  تالکـشم و  نییبت  لحم  جح  رگا  هکنیا : دعب  هتکن 

؟ تسیچ مالسا  ناهج  لکشم  نیرتمهم  رضاح  رصع 
رد ناناملـسم  رتشیب  هک  یلکـشم  نیرتمهم  دـسریم  رظن  هب  دراد . دوجو  عامجا  ناناملـسم ، ناـیم  هک  درک  اـعدا  ناوتیم  زین  هنیمز  نیا  رد 

یعامتجا و یبهذم ، یتسیلانویسان ، تافالتخا  دوجو  تسا . یمالسا  عماوج  رب  مکاح  تتشت  فالتخا و  دنربیم ، جنر  نآ  زا  ینونک  رـصع 
کلامم رانک  هشوگ و  رد  يداژن  یبهذم و  ياهيریگرد  دوجو  تفگ ، ناوتیم  تسا . هتخاس  ریذپبیسآ  یتما  مالسا  ناهج  زا  يداصتقا ،

، هتـشارفارب دـق  نامیا  یمامت  ربارب  رد  رفک  یمامت  نونکا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا . هدرک  ورهبور  نارحب  اب  ار  مالـسا  ناـهج  یمالـسا ،
. تسا هدش  زاغآ  مالسا  ّدض  رب  هبناج  همه  یموجه 

لوق هب  ای  و  هیمالـسالا » ةوحـص   » اهبرع لوق  هب  ای  یمالـسا ،» يرادـیب   » مان هب  اـپون  ياهدـیدپ  یتکرح و  تسا ، يراودـیما  هیاـم  هچنآ  اـما 
 » اهیگنرف

Awakand Age
ياـهشزرا هب  هجوت  رگید  راـب  ییارگبرغ ، لوفا  زا  سپ  نونکا  تسا . هتفرگرب  رد  ار  یمالـسا  عماوج  یماـمت  هزورما  هک  تسا  یتقیقح  «، 

رارق یمالسا  عماوج  نارکفتم  رظن  دم  یمالسا ،
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. تسا هتفرگ 

ياهشزرا هب  يدـنبیاپ  یمالـسا ، عماوج  یگدـنامبقع  للع  هتـشذگ ، رد  رگا  دـشاب - دیعـس  یباب  مرظن  هب  هک  نارکفتم - زا  یکی  لوق  هب 
عماوج یگدنامبقع  هشیر  زورما  دوب ، یبرغ  هتینردم  برغ و  ریـسم  رد  نداهن  ياپ  هعـسوت ، دـشر و  هار  هناگی  دـشیم و  حرطم  یمالـسا ،

. درک وجوتسج  یمالسا  ياهتنس  اهشزرا و  ندش  شومارف  رد  دیاب  ار  یمالسا 
ماما ترضح  تکرح  نوهرم  یمالسا  يرادیب  نیا  دهدیم ، حیـضوت  نیداینب » ساره   » باتک رد  یبوخ  هب  دیعـس  یباب  هک  هنوگنامه  هتبلا 
هطقن ناونع  هب  روـحم و  رد  یمالـسا ، ناـمتفگ  رد  نید  رگید  راـب  نید ، زا  يرود  مزیلاـمک و  رـصع  زا  دـعب  هک  يرـصع  تسا ؛ ینیمخ 1 

، هیبراب سیروم  لوق  هب  زاب  دوشیم و  هدرمش  ناناملسم  يارب  يراختفا  ندوب ، ناملسم  رگید  راب  هک  ياهنوگهب  دش ؛ هداد  رارق  يزکرم (1) 
تلود ناریا ، رد  یمالـسا  بـالقنا  زورب  اـب  تشاد ، ار  یتلود  مالـسا  هبرجت  ًافرـص  مالـسا  ناـهج  هتـشذگ  رد  رگا  يوسنارف ، سانـشهعماج 

راودیما زین  یمالـسا  تلود  لیکـشت  هب  ناوتیم  هک  درک  هدنز  اهناسنا  یمامت  ناهذا  رد  ار  دیما  نیا  دیـسر و  روهظ  هصنم  هب  زین  یمالـسا 
. دوب

 Central Point - 1
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: دندرک هصالخ  هلمج  دنچ  رد  ابیز  رایسب  ار  مالسا  ناهج  طیارش  جاجح ، هب  ( 1384) ناشلاسما مایپ  رد  يربهر  مظعم  ماقم 

ییوس زا  هتفرگارف و  ار  مالسا  يایند  رسارس  يرادیب ، جاوما  ییوس  زا  دنارذگیم . ار  یـساسح  نارود  مالـسا  ناهج  هژیوهب  ناهج و  زورما 
رد رادـتقا  تیوه و  یبایزاب  تمـس  هب  تکرح  ییوس  زا  تسا . هداتفا  نوریب  اـیر  ریوزت و  هدرپ  زا  ناربکتـسم  رگید  اـکیرمآ و  راّدـغ  هرهچ 

هتسشن و راب  هب  یموب  لقتسم و  يروانف  شناد و  ياهلاهن  یمالسا ، ناریا  تمظع  هب  يروشک  رد  هدش و  زاغآ  مالسا  ناهج  زا  ییاهشخب 
ياههنخر ییوس  زا  تسا و  هدش  هدیشک  یگدنزاس  ملع و  طیحم  هب  دوب ، هدرک  لوحتم  ار  یعامتجا  یسایس و  طیحم  هک  یـسفن  هب  دامتعا 

( رگید ) يوس زا  ناـنبل  نیطـسلف و  ییوس و  زا  قارع  زورما  تسا . هدـمآ  دـیدپ  نانمـشد  یماـظن  یـسایس و  شیارآ  رد  طاـطحنا  فـعض و 
یعناوم اب  دوخ  ياهماگ  نیتسخن  رد  اکیرمآ  ياهنایمرواخ  تسایس  تسا . مزینویهص  اکیرمآ و  ياعّدمرپ  تردق  زجع  فعض و  هاگـشیامن 

(1) تسا . هدش  لیدبت  نآ  ناحارط  دض  رب  ياهبرح  هب  تسایس ، نیا  رد  یماکان  هدش و  هجاوم  گرزب 
: دننکیم نییبت  هنوگنیا  ار  نیملسم  هفیظو  سپس  و 

دنناوتیم ناملسم  ياهتلود  اهتلم و  هک  تسا  يزور  زورما ،

لاس 1384 رد  مارحلا  هللا  تیب  جاجح  هب  باطخ  يربهر  مظعم  ماقم  مایپ  - 1
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زا تسارح  قارع ، رادیب  تلم  زا  تیامح  نیطـسلف ، مولظم  تلم  هب  کمک  دننک . زاغآ  ار  گرزب  يراک  دـنریگ و  تسد  هب  ار  لمع  راکتبا 

لاجر یگنهرف ، ینید ، یـسایس ، ناگبخن  هفیظو  تسا و  یناگمه  ياهفیظو  هقطنم ، ياـهروشک  رگید  هیروس و  ناـنبل و  لالقتـسا  تاـبث و 
ياهقرف و تافالتخا  زا  زیهرپ  یمالسا و  بهاذم  ناوریپ  نایم  یلدمه  تدحو و  تسا . نارگید  زا  رتنیگنس  نایهاگـشناد ، ناناوج و  یّلم ،

نیا رد  اهورین  همه  ندرک  جیسب  یگنهرف و  شالت  یسایس ، طاشن  یملع ، طاشن  دشاب . ناگبخن  نیا  ياهراعـش  نیرتهتـسجرب  زا  دیاب  یموق 
. دریگ رارق  نانآ  توعد  هحولرس  دیاب  یلصا ، فوفص 

لیئارـسا رب  گرم  اـکیرما و  رب  گرم  داـیرف  هظحل  ره  دوـب و  تـیعمج  درکیم ، راـک  مـشچ  اـت  دـش ؛ زاـغآ  مـسارم  حبـص  تعاـس 10  ... 
تکرـش مسارم  رد  زین  اـهروشک  رگید  تاـماقم  زا  یخرب  دوب . سوسحم  اـم  عمج  رد  اـهیتیوک  اـهینانبل و  روضح  دـشیم . رتزادـنانینط 

نیب ياهورهار  رد  راوز  زا  یهورگ  دوب و  مک  اج  مه  زاب  دندوب ، هدش  لصتم  رگیدکی  هب  يدایز  ياهرداچ  هک  نیا  دوجو  اب  دـندوب . هدرک 
. دندوب هتسشن  اهرداچ 

http://www.ghaemiyeh.com


118 ص :

هفرع تشهب 

هک راهان  دش . رازگرب  ناوراک  یناحور  تماما  هب  رـصع  رهظ و  زامن  دـیدرگ . زاغآ  فوقو  تین ، نتفگ  اب  هک  میدوب  اهرداچ  رد  رهظ  ناذا 
، حبـص ناذا  زا  زین  زورما  دندوب و  شیاین  اعد و  لوغـشم  تقو  رید  ات  بشید  دـندوب . هدـش  هتـسخ  یگمه  دروآ . راشف  یگتـسخ  میدروخ ،

ياعد هدامآ  میتخاس و  ییوضو  هتـساخرب ، باوخ  زا  يرانک  رداچ  يوگدـنلب  يادـص  اب  دـعب  یتعاس  دـندیباوخ . همه  وپاـکت ؛ رد  رادـیب و 
. میدش هفرع 

: تسا هدروآ  (ع ) رقاب ماما  زا  لقن  هب  ترضح  نآ  و  (ع ) اضر ترضح  زا  یطنزب  رصنوبا 
باجتـسم ار  وا  ياعد  دـنوادخ  هکنآ  رگم  دـناوخب ، ار  ادـخ  هدرک و  فوقو  تافرع  ياههوک  رب  هک  دـب - ای  بوخ  تسین - یناـسنا  چـیه 

(1) ایند . راک  رد  دب  مدآ  ترخآ و  ایند و  ياهزاین  رد  بوخ  مدآ  دیامن .
یـصاخ ساسحا  زونه  نم  دشیم و  هتـساک  فوقو  تدم  زا  اههقیقد  اههیناث و  دنرذگ . لاح  رد  تدش  هب  تاظحل  مدرک  ساسحا  ناهگان 

یبوخ لاح  منک . فطعنم  مرن و  ار  نآ  دودحم ، تاظحل  نیا  رد  مناوتب  متشادن  يدیما  دوب و  هدزخی  ملد  نازوس ، يامرگ  نآ  رد  متشادن .
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مدید ربمایپ  زا  یثیدح  دوب . هفرع  اجنیا  اما  درکیم . رتشیب  ار  شتیلاعف  زین  ناطیش  مدشیم ، کیدزن  ادخ  هب  هک  رادقم  نامه  ایوگ  متشادن ؛

: دوب هدنهد  ناکت  رایسب  هک 
: دومرف (ع ) یلع نب  نیسح 

تیانع یـسوم  هب  هکرابم  هعقب  رد  تاجانم  ماگنه  دنوادخ  هک  نخـس  هد  زا  دّمحم ...  يا  تفگ : دمآ ، (ص ) ربمایپ تمدـخ  يدوهی  يدرم 
رـصع زا  سپ  تافرع  رد  فوقو  هب  ار  مدرم  دنوادخ  ارچ  هک  هد  ربخ  نآ  نیمتفه  زا  دمحم ، يا  تفگ : هکنآ  ات  مسرپیم ...  امـش  زا  درک 

؟ داد نامرف 
ناوریپ رب  دنوادخ  سپ  درک ؛ نایـصع  ار  شیوخ  راگدرورپ  مدآ ، هک  تسا  یتعاس  رـصع  زا  دعب  هک  تهج  نادـب  دومرف : (ص ) ربمایپ سپ 

تعاس نآ  تفرگ و  هدهعهب  ار  اعد  شریذپ  دـینادرگ و  بجاو  تسا - تافرع  نیمه  هک  هاگیاج - نیرتهب  رد  ار  اعد  هیرگ و  فوقو و  نم 
نابرهم ریذپهبوت و  وا  انامه  هک  دومن ، هبوت  درک و  تفایرد  دنوادخ  زا  ار  یتاملک  مدآ  هک  تسا  یتعاس  نامه  دـننک ، چوک  تافرع  زا  هک 

. تسا
؟ تسیچ دیامن  يراز  ادخ  هاگرد  هب  دنک و  اعد  هداتسیا ، تافرع  رد  هک  یسک  باوث  سپ  دمحم . يا  یتفگ  تسار  تفگ : يدوهی 

تراشب قح - هب  ارم  هک  سک  نآ  هب  دنگوس  دومرف : (ص ) ربمایپ
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باب لضفت ، باب  تمحر ، باب  هبوت ، باب  تسا : رد  تفه  نامـسآ  رد  دـنوادخ  يارب  انامه  تخیگنارب ، تلاسر  هب  هدـنهد - میب  هدـنهد و 

نیا هدـش ، دراو  اهرد  نیا  زا  یتحارهب  هک  نآ  رگم  دوشیمن ، رـضاح  تافرع  رد  سک  چـیه  وفع . باـب  مرک و  باـب  دوج ، باـب  ناـسحا ،
. دنادرگیم لزان  تافرع  لها  رب  ار  اهنآ  یمامت  هک  تسا  تمحر  دص  ادخ  يارب  و  دریگیم ...  دنوادخ  زا  ار  اهتلصخ 

هاوگ نانآ  يارب  تشهب  ندش  بجاو  هانگ و  راب  ریز  زا  نایتافرع  ییاهر  هب  ار  ناگتـشرف  نآ  دنوادخ  دـندرگیمرب ، تافرع  زا  هک  هاگنآ  و 
امـش زا  زین  نم  دیدرک و  یـضار  ارم  امـش  دیزرمآ . ار  امـش  دنوادخ  دنزیم : ادـص  ياهدـنهد  ادـن  تافرع ، زا  تشگزاب  ماگنه  دریگیم و 

. مدش یضار 
(1) دمحم . يا  یتفگ  تسار  تفگ : يدوهی  نآ 

مداد داهنشیپ  رطاخ  نیمه  هب  متشادن ؛ اعد  لاح  هتـسخ ، لاحیب و  نانچمه  نم  اما  دوب ، هدرک  زاغآ  ار  هفرع  ياعد  تامدقم  رواجم ، رداچ 
. دندرک زان  يدودح  ات  دوب و  هاتوک  ناشیوگدنلب  میس  اما  دنوش ، هلان  مه  اهنآ  اب  زین  ام  نارئاز 

: » درک زاغآ  ار  اعد  ناوراک  یناحور 
 ... ٌِعنام ِِهئاطَِعل  َو ال  ٌِعفاد  ِِهئاضَِقل  َْسَیل  يذَّلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلا 

رد اهلاس  هک  ار  ییاههظحل  وس  کی  زا  متشاد . یخلت  ساسحا  «. 
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! مدوب هتسب  نیمزرس  نیا  هب  اهدیما  هچ  هک  تخوسیم  مدوخ  لاح  هب  ملد  رگید  يوس  زا  مدادیم و  تسد  زا  مدوب ، شراظتنا 

دومیپ و ار  اهماگ  درک و  ینامرفان  اهلاس  دوشیم  رگم  تسین . نم  راک  نآ ، ندرک  زاب  هک  هدنکفا  یماگل  تسا ! دایز  هچ  ناطیـش  تردـق 
رد رثکادـح  ای  رهظ و  کی  رد  اهنت  ار ، هدوب  ایند  رهاظم  ایند و  تسمرـس  تساهلاس  هک  یلد  دوشیم  رگم  درواین ؟ رد  رـس  دابآ  اـجکان  زا 

: دومرف عادولاۀجح  رد  هک  مداتفا  (ص ) ادخ ربمایپ  نخس  نیا  دای  اما  درک ؟ یناکت  هناخ  زور  دنچ 
؟ مهدب ناتتراشب  ایآ  مدرم ، يا 

. ادخ هداتسرف  يا  يرآ ، دنتفگ :
، هدرک تاـهابم  تاـفرع  رد  ناگدـننکفوقو  هـب  ناگتــشرف  ربارب  رد  دـنوادخ  دـسر ، ارف  هـفرع - زور - نـیا  بورغ  هـک  یماـگنه  دوـمرف :

ایآ دناهدمآ ، نم  يوسهب  هدولآرابغ ، يوم و  هدیلوژ  نیمز ، رانک  هشوگ و  زا  هک  دیرگنب  منازینک  ناگدنب و  هب  نم ]! ناگتشرف  : ] دیامرفیم
؟ دنهاوخیم هچ  نانیا  دینادیم 

. دنبلطیم امش  زا  ار  ناشناهانگ  شزرمآ  اراگدرورپ ! دنیوگ : ناگتشرف 
ار اهنیا  نم  انامه  مریگیم ، دهاش  ار  امش  دیامرفیم : دنوادخ 
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(1) مدیزرمآ .

: دومرف هک  دمآ  مدای  هب  (ع ) یلع ثیدح  نیا  ای  و 
دننکیم نامگ  دـندرگیمزاب و  تافرع  زا  هک  یناسک  دومرف : دـنانیرتراکهانگ ؟ نایتافرع  زا  کی  مادـک  دندیـسرپ : (ص ) ادـخ ربماـیپ  زا 

. تسا هدیشخبن  ار  نانآ  ادخ 
.« دوشیمن هدیشخب  تافرع  رد  زج  ناهانگ  یخرب  : » تسا هدومرف  رگید  یثیدح  رد  (ص ) ربمایپ

 ... دوشیم ادا  يرگید  زا  سپ  یکی  تالمج ، دربیم . دای  زا  ار  شدرد  بیبط ، زیم  رانک  رد  هک  دنامیم  يرامیب  لاح  هب  ملاح 
 ...« ِعئادَْبلا َسانْجا  َرَطَف  ُعِساْولا ، ُداوَْجلا  َوُه  َو  »... 

نیا رد  رکفت  هک  دمآ  مدای  اما  مدرکیم ، هشیدنا  تخانـش ، موهفم  ینعم و  رد  ندرک ، فلت  تقو  ياج  بشید ، دوب  رتهب  هک  متفگ  دوخ  اب 
هک تسا  گنگ  هدیچیپ و  ردق  نآ  تخانش  موهفم  ًایناث  تسین و  شلاجم  كدنا  ِتصرف  نیا  رد  هک  دشاب  هتـشاد  یلوصح  هبنج  رگا  يداو 

دیاب ار  زیچ  هچ  هک  دـسریم  نیا  تبون  سپـس  دـناهدرک ، تخانـش  تیهام  تیعقاو و  تخانـش  فرـص  ار  دوخ  تقو  تساهلاس  نافوسلیف 
 ... تخانش

دوخ نیا  ایآ  ماهداد . يرشب  ياههتفای  اههتفاب و  هب  لد  زیگناتفگش ، نیمزرس  نیا  رد  اهنت  هکی و  نم  درذگیم و  دراد  اههظحل  مدید 

ناتسبات 1384 ص 142 ، ش 12 ، تافرع ،» هلاقم  « ؛ جح تاقیم  هلجم  زا  لقن  هب  - 1
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123 ص :
. دهد یهاوگ  دوخ  بلق ، دیاب  هکلب  دشاب ، یلوصح  ملع  سنج  زا  دیابن  اجنیا  رد  تخانـش  درک . روضح  دیاب  ار  لوصح  سپ  دوبن ؟ ناطیش 

هداتفا مناج  هب  هروخ  نوچ  فوقو  نامز  رد  هفرع ، زور  رد  تافرع و  يارحـص  رد  ساـسح  تاـظحل  نیا  رد  هک  دوب  هچ  ثحاـبم  نیا  اًلـصا 
هکت ود  اـب  اـهنت  اـهنش و  يور  رب  توهرب  يارحـص  نیا  رد  دوبن  يزاـین  رگید  متـساوخیم ، ار  ثحاـبم  نیا  رگا  درکیم ؟ مسویأـم  دوب و 

. مشیدنیب منیشنب و  هتخودن  هچراپ 
ياج رگید  اجنیا  متفگ : نم  مینزب و  گنس  هب  ار  گنس  هک  تسین  یقطنم  تفگیم : هرمج  یمر  هب  تبـسن  هک  مداتفا  یتسود  نخـس  دای  هب 

. دنناسانشب دنسانشب و  ار  هار  دیاب  هک  دناحور  لد و  نیا  اجنیا  تسا و  حور  لد و  هاگنالوج  نیا  تسا . نداد  لد  ياج  تسین ، قطنم 
مـسفن هتفرگ و  تدـش  هب  ملد  اههسوسو . تامهوت و  بادرگ  رد  روهطوغ  ناـنچمه  نم  دـشیم و  ادا  يرگید  زا  سپ  یکی  اـعد  تـالمج 

! مورب اهرداچ  ياشامت  هب  مرادن ، لاح  هک  نم  متفگ : یتح  دوب ، هدش  گنت 
!؟ قیفوتیب تقایلیب و  ردق  نیا  اما  یتشاد ، ار  هفرع  راظتنا  ینکیم ، تیدـشرم  ياعدا  ياهدـمآ ! هار  همه  نیا  دـناکرت . ار  مضغب  مهوت  نیا 

ماما هفرع  ياعد  ياضف  اضف ، دشیم . هدینش  رانک  هشوگ و  زا  هفرع  ياعد  همزمز  دوب و  هتفرگ  شیپ  ار  برغم  هار  مارآ  مارآ  دیشروخ 
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124 ص :
. دوب (ع ) نیسح

. دش اعد  میهافم  هجوتم  منهذ  هاگآدوخان 
. تسوت يوس  هب  متیاهن  ینم و  يادخ  وت  منکیم  فارتعا  ینم و  راگدورپ  وت  مهدیم  یهاوگ  مقاتشم ، وت  هب  ایادخ 

هب ار  لد  ياپزیرگ  لفط  مدرپسیم . زیمآرارـسا  ياعد  نیا  جاوما  هب  ار  دوخ  دـیاب  دوب . اـعد  نیمه  لد  رد  دوب  هچره  دوب ؛ یمیهاـفم  بجع 
. مداد وشوتسش  ار  ملولم  هتسخ و  ناج  نت و  نآ ، لالز  رد  متخادنا و  هفرع  ياعد  تمحر  تکربرپ و  شوغآ 

يارب تخانـش ؛ ياعد  دـناوخیم ؛ ار  هفرع  ياعد  تسا و  هداتـسیا  هک  مدرک  روصت  ار  (ع ) نیـسح ماما  سدـقم  دوجو  متـسب . ار  میاهمشچ 
 » هک مداتفا  (ص ) ربمایپ ثیدح  دای  هب  ار ! میادخ  ار و  مدوخ  ار ؟ زیچ  هچ  اما  مسانشب ، ماهدمآ  هک  یعون - نم  نم -

. ُهَّبَر َفَرَع  ْدَقَف  ُهَسْفَن  َفَرَع  ْنَم 
(1) « 

. دناسانشیم نم  هب  ار  ادخ  هدرک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  اهتسد  رابکشا  ینامشچ  اب  هک  مدیدیم  روصت  ملاع  رد  ار  (ع ) نیسح ماما 
. دوشیم فیرعت  وا  نم و  نایم  هطبار  ار ، میادخ  سپس  مسانشب و  ار  مدوخ  رگا  تسا . هار  يادتبا  نیا  کشیب  و 

تخانش يوس  هب  اعد  دنلب  میهافم  اب  اونمه  هک  دوب  لد  دندوب و  هدرک  راذگاو  ار  تردق  لقعت  رکف و  دوب . هدش  شوماخ  هشیدنا  رگید ،

ص 32. ج 2 ، راونالاراحب ، - 1
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125 ص :
. دیشکیمرپ

ياهلیـسو چیه  هفرع ، ياعد  زج  ماهدش و  نادرگرـس  ارحـص  نیا  رد  اقآ  هک : مدز  ادـص  ار  (ع ) نیـسح دوجو ، مامت  اب  مداد و  اعد  هب  ار  لد 
 ... دربیمن ییاج  هب  هار  زین  لقع  مرادن . تخانش  يارب 

سپـس يدـیرفآ ، كاخ  زا  ارم  مشاب . يرکذ  لباق  زیچ  هکنآ  زا  شیپ  شنیرفآ ، تمعن  اب  دوخ  تمحر  هب  ارم  دوجو  يدرک  زاـغآ  ایادـخ !
. دوب ینم  اب  مشنیرفآ  زاغآ  يدروآ . دوجو  هب  تیاده  نامیا و  رصع  رد  ارم  يدرک و  مظفح  اهلاس  مایا و  ثداوح  زا  رود  هب  بالـصا ، رد 
تیلوفط و لاح  رد  يدروآ . ایند  هب  ارم  مات  لماک و  لکش  هب  سپس  يداد و  میاج  تسوپ  نوخ و  تشوگ و  یکیرات  هس  نایم  رد  اهتدم 
هک نآ  اـت  يدـینادرگ ، ناـبرهم  نـم  رب  ار  ناراتــسرپ  لد  يدرک . ماهیذــغت  اراوـگ  ریــش  زا  يدوـمن و  متظفاـحم  هراوـهگ  رد  یلاـسدرخ ،

. يداد مدشر  شیپ  زا  شیب  لاس  ره  يدرک و  مامت  نم  رب  ار  تیاهتمعن 
. درک هچ  ارم  ادخ  مدوب و  هچ  یسانشدوخ . يرگید  یسانشادخ و  یکی  دوب ؛ تیعقاو  ود  هاتوک  تالمج  نیمه  ِلد  رد 

ملق زا  زین  ار  اهيراکهزیر  مامت  دنک . انشآ  مدوب  هناگیب  اهلاس  هک  مدوخ  هب  ارم  ات  دوب  هداتسیا  تافرع  يارحص  رد  (ع ) نیـسح ماما  ییوگ 
. تسا هداد  هچ  وت  هب  دنوادخ  يراد و  هچ  وت  هک  هتخادنین ،
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126 ص :
ناـنچنآ تسوت و  نآ  زا  وت و  زا  ماـمت  هک  فیرظ ، ساـسح و  ياـهیگژیو  نینچ  اـب  متـسه  يدوجوم  نینچ  ارحـص  نیا  رد  ایادـخ ! سپ 

) هک رامشیب  تیاهتمعن 
( ٌمیِحَر ٌروُفََغل  َهللا  َّنِإ  اهوُصُْحت  ِهللا ال  َۀَمِْعن  اوُّدُعَت  ْنِإ  َو 

(1) . 
نم یتسه !؟ هک  وت  متـسه و  هک  نم  دوب : ادـخ  اب  هنامیمـص  يوگوتفگ  درکیم ، نیریـش  نم  يارب  اـههظحل  نآ  رد  ار  هفرع  ياـعد  هچنآ 

؟ مدرک هچ  لباقم  رد  نم  اما  يدیرفآ ، اهیگژیو  نینچ  اب  يدوجو  یتشاد . تیانع  نم  رب  همه  نیا  يداد . مخساپ  یکین  اب  وت  مدرک و  يدب 
تیـصعم هانگ و  اپارـس  مدوجو  تلفغ ! مدرک ؟ هچ  نم  يدرک و  مايرای  يدوب و  مرانک  اهنارود  نیرتساسح  نیرتتخـس و  رد  نایـصع !

! يرادوربآ يدرک ؟ هچ  وت  اما  دوب ،
: » تسابیز ادخ  اب  هنامیمص  يوگوتفگ  نیا  زا  دعب  اهژاو  نیا  ردق  هچ  و 

یضَرت یّتَح  یبتُْعلا ! ََکل  یبتُْعلا ! ََکل 
مرمع تصرف  اهنت  رد  مدوخ  يادـخ  اب  متـسناوتیم  زگره  ایآ  دوب ، هدرکن  ناـیب  ار  میهاـفم  نیا  اـبیز ، نینچ  (ع ) نیـسح ماـما  رگا  ًاـعقاو  «. 

!؟ منک وگوتفگ  هنوگنیا 
هدرک تکرـش  هفرع  ياعد  مسارم  رد  اـهراب  تشاد . یگزاـت  میارب  شمیهاـفم  مدینـشیم . ار  هفرع  ياـعد  هک  دوب  راـب  نیتسخن  نیا  ییوگ 

مشوگ هب  هزات  میهافم  نیا  تاملک و  نیا  ایوگ  اما  مدوب ،
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127 ص :
! دروخیم

درک و زاغآ  ابیز  هچ  دوب و  رگزاغآ  ماـما  متفگیم . ادـخ  اـب  هک  مدوب  مدوخ  (ع .) ماـما هن  مدـناوخیم  ار  تـالمج  هک  مدوب  نم  نیا  رگید 
. تسا کیدزن  نیمز  هب  نامسآ  نیمزرس ، نیا  رد  مدزیم . شیادص  دنلب  يادص  اب  دشیم . رتمرگ  هظحل  ره  دوب و  هتفرگ  هلعش  لد ، نونکا 

نافرع قشع و  يدام ، ياهلقعت  اهنتخادـنا و  هکترچ  ياج  هب  هک  ییاهلاس  دوب . هداد  تسد  هرابود  گنج  ههبج و  ياهلاس  ِلاح  ناـمه 
. درکیم تموکح 

: تسا رشحم  رگید  دسریم ، ادخ  دوخ و  یفرعم  ياهزارف  هب  هک  یماگنه 
، يداد متلیـضف  هک  ییوت  يدرک ، راتفر  یبوخ  هب  نم  اب  هک  ییوت  يدرک ، ناسحا  هک  ییوت  يداد ، تمعن  هک  ییوت  يداهن ، تنم  هک  ییوت 
هک ییوت  يدرک ، مزاینیب  هک  ییوت  يدومن ، میاطع  هک  ییوت  يدرک ، مقفوم  هک  ییوت  يداد ، مايزور  هک  ییوت  يدرک ، ملماک  هک  ییوت 

 ... هک ییوت  هک ....  ییوت  هک ...  ییوت  يداد ، مهانپ 
زا يزارف  چـیه  رد  دـهدیم  تسد  ناسنا  هب  ماگنه  نیا  رد  هک  یـساسحا  تسابیز ؛ هچ  تاـفرع  يارحـص  رد  ادـخ  اـب  تـالمج  نیا  نتفگ 

قشاع یمهفیمن و  يورن  ات  « ؛ مدیمهفیم ار  مردپ  مالک  يانعم  يدودح  ات  هک  دوب  تاظحل  نیمه  رد  دهدیمن . خر  ناسنا  یگدنز 
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128 ص :
. درک سفنت  ار  یکیدزن  تبارق و  دوجو ، مامت  اب  دیاب  طقف  درک ، ساسحا  دیاب  طقف  تفگ ، ناوتیمن  درک . فصو  ناوتیمن  يوشیمن ».

؟ ماهدرک هچ  نم  اما 
هک منم  مهدیم ، هدـعو  هک  منم  مراـکشومارف ، هک  منم  ملفاـغ ، هک  منم  مدرک ، یناداـن  هک  منم  مدرک ، اـطخ  هک  منم  مدرک ، دـب  هـک  مـنم 

 .... هک منم  هک ....  منم  منکشیم ، نامیپ  هک  منم  منکیم ، فلخت 
قشع و رولبت  شمان  هک  ییاج  رد  نطو ، زا  رود  توهرب ، يارحـص  نیا  رد  ایادـخ ! دوب . هدرک  رپ  ار  اهرداچ  نارئاز ، هلان  هجـض و  يادـص 

! امرف اطع  ار  یسانشدوخ  قیفوت  هفرع ، ياعد  هفرع و  زور  تسا و  جع ) ) يدهم نیمزرس 
: » دیامرفیم مالک  کی  (ع ) ماما اعد  نیمه  رد 

ًابیقَر اَهیَلَع  َكاَرتال  ٌْنیَع  ْتَیِمَع 
(1) «. 

اب هچ  دسانـشیم و  ارم  ابیز  هچ  و  دیوگیم ! نخـس  نم  نابز  زا  ابیز  هچ  (ع ) ماما تسا . نادـیم  نیا  رادنادـیم  لد  هدـیرب و  ار  مناما  کشا 
! دنکیم یفرعم  ار  ادخ  افص 

يادص دوب . هدش  هتساک  امرگ  تّدش  زا  درکیم . عمج  هفرع  يارحص  زا  ار  دوخ  ياههعشا  مارآ  مارآ  هتفرگ ، شیپ  ار  بورغ  هار  دیشروخ 
، درکیم یعادت  ار  رشحم  دوب و  هیرگ  هلان و  هچراپکی  هک  ییارحص  درکیم . شکورف  دیشروخ  بورغ  اب  زین  جاجح  هلان  هجض و 

دنیبن دوخ  بقارم  ار  وت  هک  یمشچ  داب  روک  - 1
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129 ص :
. دییارگیم یکیرات  یشوماخ و  هب  نونکا 

هدیمرآ رتسب  رد  زونه  مدیـسرپ ؛ ار  مردپ  لاح  متفرگ و  مق  اب  یـسامت  دوب . ادخ  تمحر  هب  دـیما  هچراپکی  يدرکیم ، هاگن  هک  اههرهچ  هب 
. دیزرلیم شیادص  نفلت  تشپ  زا  ردام  دوب و 

. میدش رعشم  یهار  میدناوخ ، هک  ار  زامن  دوب . شیپ  رد  رگید  ییارحص  رد  رگید ، یفوقو  میدشیم ؛ هدامآ  دیاب 

رعشم

همه هار ، ِندش  غولش  زا  سرت  دنناسرب . رعشم  هب  ار  دوخ  رتدوز  هچ  ره  ات  دناهداتفا  وپاکت  هب  اهناوراک  میدرک . عمج  ار  لیاسو  تعرـس  هب 
لاح لثم  تسرد  يرگنب ، تقد  هدید  هب  رگا  تسا و  تافرع  كرت  يارب  شالت  مامت  هدش و  کیرات  ًابیرقت  اوه  تسا . هتشاداو  شالت  هب  ار 

تسود یلیخ  يورب . دیاب  تسا ، ندز  مه  رب  مشچ  کی  هزادنا  هب  نآ  تعرـس  هک  هاتوک  یتدم  زا  دعب  ییآیم و  قوش  روش و  اب  تسایند ؛
. تسین نتفر  زج  ياهراچ  یلو  منیبب ؛ ار  ارحص  نیا  نایجاح ، نتفر  زا  دعب  هک  متشاد 

نایم رعشم  مینک ، مسر  هکم  ات  تافرع  زا  یطخ  میهاوخب  رگا  دنتکرح . رد  رعـشم  تمـس  هب  نایوگ ، لیلهت  ریبکت و  هدایپ و  نایجاح  یخرب 
کی رافغتسا ، ناهانگ و  شزرمآ  زا  دعب  ینعی  تسا ؛ انم  تافرع و 
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130 ص :
. میوشیم رتکیدزن  مارحلادجسم  هب  هلحرم 

هب کیدزن  هفلدزم ، نامه  ای  رعـشم  لوط  دـشابیم . مرح  وزج  رتکیدزن و  هکم  هب  تسا ؛ رتمولیک  هدزای  دودـح  رعـشم ، ات  تاـفرع  هلـصاف 
نآ رد  باتفآ  عولط  ات  دنـشاب و  هتـشاد  روضح  هقطنم  نیا  رد  دـیاب  مهد ، بش  رجف  عولط  زا  لبق  نایجاح ، ماـمت   (1) تسا . رتم  رازهراهچ 

(2) دننامب .
. تسا مهد  زور  حبص  رد  انم  هب  دورو  نآ  دنوش و  رتکیدزن  مرح  هب  ماگ  کی  سپس 

هتسخ ًاعقاو  اهمناخ  میتفر . هدایپ  گنیکراپ  ات  دنامیم . هتخوسلد  نایجاح  رظتنم  دیاب  رگید ، لاس  ات  تافرع  دوب و  هدش  یلاخ  همه  اهرداچ 
. دندرگزاب اهرداچ  هب  تحارتسا  يارب  دننزب و  گنس  دنورب و  انم  هب  بش  نامه  اهمناخ  مورب ، اهمناخ  سوبوتا  اب  نم  دش  رارق  دندوب . هدش 

اهيزورما لوق  هب  تفریم و  دـنت  یلیخ  مرحم . هدـنزلد و  داش و  لاحرـس و  يرـصم و  ياهناوج  زا  مه  هدـننار  دوب ، غولـش  یلیخ  هداـج 
اـهینادوس و دادیمن  هزاـجا  تـشاد و  تباـقر  اـهینادوس  اـب  یلیخ  دـمآرد . اـهنز  يادـص  هـک  ياهزادـنا  هـب  دیـشکیم ؛ ییـال »  » بـترم

. دوب يدیدش  نادنبهار  رعشم  ياهیکیدزن  دننزب . ولج  اهیشدالگنب 

339 صص 341 - ج 1 ، نیمرحلا ؛ هآرم  - 1

رعـشم رد  زین  بش  زا  يرادقم  تسا  رتهب  عجارم ، رظن  هب  هک  تسا  دیـشروخ  عولط  ات  مد ) هدیپس  ) حبـص عولط  زا  فوقو ، بجاو  رادقم  - 2
جح و روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  یشحم ؛ جح  کسانم  تسا ؛ توافتم  عجارم  رظن  زین ، رعـشم  رد  بش  ِندنام  رد  هک  دوش  هتوتیب 
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131 ص :
دوجو اجنآ ، بوخ  ياههمانرب  زا  یکی  دوب . تکرح  رد  رعشم  فرط  هب  تیعمج  لیس  تشاد و  رارق  ةاشملا » قیرط  ، » هداج پچ  تمـس  رد 

. تشاد تیعمج  هوبنا  لاقتنا  کیفارت و  لرتنک  رد  یساسا  شقن  هک  دوب  اههدایپ  صوصخم  ياههار 
هب انم  فرط  هب  سپس  دندرک و  فوقو  تین  نیشام  نورد  رد  اهمناخ  میداتسیا . ياهظحل  میدیـسر و  رعـشم  هب  بش   12 تعاس 30 / ًابیرقت 
رد ياهظحل  اهنت  دنتـسناوتیم  اهدرم ، فالخ  رب  دـندوب و  نیروذـعم  وزج  ناشتالکـشم - هب  هجوت  اب  عجارم - رظن  هب  انب  اهنز  میداتفا . هار 

یکیدزن اـت  تسناوت  سوبوتا  دوب و  تولخ  اـنم  دـندوب . هدـماین  اـنم  هب  ناـیجاح  زونه   (1) دـنورب . انم  يوس  هب  دـعب  دـننک و  فوقو  رعـشم 
ار هرمج  یمر  یتحار  هب  دندش و  لاحـشوخ  یلیخ  یتولخ ، نیا  ندـید  اب  دـندوب ، نارگن  یلیخ  ماحدزا ، دوجو  زا  هک  نانز  دـیایب . تارمج 

. دنداد ماجنا 
یگتـسخ دوب . يدایز  هار  هک  دندرکیم ، یط  ار  اهرداچ  ات  تارمج  ریـسم  هدایپ  دـیاب  نایجاح  دـندوب و  هتفر  اهسوبوتا  تشگزاب ، ماگنه 

اجنآ ات  دـنامن  یقاب  اهنآ  يارب  یقمر  بش ، ینایاپ  تاظحل  نآ  رد  هک  دوب  هدـش  بجوم  ناشنـس ، تلوهک  هارمه  هب  اهنز ، زا  یخرب  ِدایز 
زا یخرب  هک 

ص 398 یشحم ، کسانم  - 1
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یـصاخ لکـش  هب  اهرداچ  انم  رد  دوب ، بسانمان  ییادـتبا و  یلیخ  اهرداچ  هک  تافرع  فالخرب  دـنتفر . لاح  زا  هار  هناـیم  رد  رتنسم  ناـنز 

دای زا  ار  لبق  ياهلاس  ياهيزوسشتآ  تارطاخ  زونه  اهيدوعـس  هکارچ  مواقم ؛ رایـسب  زین  ترارح  ربارب  رد  ایوگ  لکـش و  يدبنگ  دوب ؛
دراو یتقو  ینعی  دوب ؛ تارمج  هب  هقطنم  نیرترود  یناریا  ياهرداچ  لحم  یلو  دشیمن . عمج  و  دوب ، تباث  لکـش  هب  اهرداچ  دندوب . هدربن 

هب ماجنارـس  دوب . هار  رتمولیک  هس  زا  شیب  نم - رظنهب  تارمج - ات  اجنآ  زا  تشاد و  رارق  انم  زرم  کیدزن  یناریا  ياهرداچ  يدـشیم ، اـنم 
. میدیسر اهرداچ  هب  دوب ، یتمحز  ره 

یلیخ اهنآ  اب  نتفر  هار  مدوب ؛ هدـیرخ  لایر  جـنپ  هب  یتشگنا  ییاپمد  تفج  کی  دوب و  هدـش  مگ  هکم  رد  میاهییاپمد  مدوب . هتـسخ  یلیخ 
هب دیاب  دندوب ، هدمآ  انم  هب  اًلبق  هک  همدـخ  زا  نت  دـنچ  نم و  دوب ، بش  مین  ود و  ًابیرقت  تعاس  درکیم . تیذا  ار  اپ  ناتـشگنا  دوب و  تخس 
مه هلیـسو  زا  میدرک . تکرح  دوب ، یتمحز  ره  هب  دوبن . نتفر  هار  ياـن  ًاـعقاو  یلو  مینک . كرد  ار  فوقو  اـت  میتشگیم ، زاـب  رعـشم  يوس 
زرم یکیدزن  رد  ناوراک  دیـشک . لوط  مین  تعاس و  کی  دودـح  هار ، یغولـش  هب  هجوت  اب  هک  میتفریم  هدایپ  ار  ریـسم  دـیاب  دوبن و  يربخ 

. دوش انم  نیمزرس  دراو  فوقو ، ندش  مامت  ضحم  هب  ات  دوب ، هدرک  قارتا  انم  هفلدزم و 
رد يرفن  دنچ  ياههورگ  رد  نایجاح  تسا و  درس  یمک  اوه 
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لابند هب  فارطا ، ياههپت  رد  یهورگ  دـنناوخیم و  زامن  زین  یخرب  دـننکیم . تحارتسا  دـناهتخادنا و  ییاوقم  هکت  اـی  وتپ  راـنک ، هشوگ و 

رد هک  هوبنا  تیعمج  نیا  رعشم و  ياوه  لاح و  رگید  فرط  زا  امرس و  فرط  کی  زا  دربن . مباوخ  اّما  مباوخب  متساوخ  دنتـسه . هزیرگنس 
مراد تسا و  درسرایسب  اوه  تسا . هدرک  لوغشم  دوخ  هب  ار  مرکف  دناهدش ، ریگنیمز  ادخ  نامرف  هب  فلع  بآیب و  کشخ و  نیمزرس  نیا 

 ... تسین دب  نتشون  يارب  اما  ماهدیباوخن . تسرد  رگید  مهن  بش  زا  دشاب . مه  فعض  زا  دیاش  مزرلیم .
و رکف ؛ هشیدنا و  لحم  رعـشم  دوب و  تخانـش  ناکم  تافرع  رکفت . ندیـشیدنا و  ناکم  ینعی  روعـش ؛ لحم  يانعم  هب  لعفم  نزو  رب  رعـشم ،

. رکفت هشیدنا و  هب  مالسا  نیبم  نید  هاگن  زا  يرولبت  دوخ 
:) تسا هدومرف  نآرق  رد  دنوادخ 

ِمارَْحلا ِرَعْشَْملا  َْدنِع  َهللا  اوُرُکْذاَف  ٍتافَرَع  ْنِم  ُْمتْضَفَأ  اذِإَف 
(1) (. 

«: تاداعسلاعماج  » رد یقارن  هتفگ  هب  تسا . زاین  زار و  لحم  زین  رعشم  سپ 
اریز تسا ؛ هداد  مرح  هب  لوخد  نذا  ار  وا  هرابود  ناحبـس ، يادـخ  هک  درآ  داـی  هب  دـیاب  دوش ، رعـشم  لـخاد  ددرگرب و  تاـفرع  زا  نوچ  و 

زا دیاب  سپ  نآ . زا  جراخ  تافرع  تسا و  مرح  رد  لخاد  رعشم 

.« دینک دای  مارحلا  رعشم  رد  ار  ادخ  دیدومن ، چوک  تافرع  زا  نوچ  سپ   » 198 هرقب : - 1
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نمیا هداد و  هاـنپ  دوخ  باذـع  زا  هدـیناشوپ ، لوبق  برق و  تعلخ  ار  وا  ناحبـس  يادـخ  هک  دـنز  لأـفت  نآ ، زا  جورخ  زا  دـعب  مرح  لوخد 

. تسا هداد  رارق  نایتشهب  هرمز  رد  هتخاس و 
رد باتفآ  بورغ  ات  رهظ  تاـفرع . ماـن  هب  تسا ، ترفغم  شزرمآ و  لـحم  هک  ینیمزرـس  رد  يوریم ، مرح  نوریب  تساـبیز ! ردـقچ  ًاـعقاو 

يایرد ار  نیمزرـس  نیا  زین  دـنوادخ  ياهتـشگزاب . نونکا  ياهدـش و  نامیـشپ  هکنیا  زا  ییوگیم ؛ تناهانگ  زا  یلوغـشم . تدابع  هب  اجنآ 
هک اـجنآ  اـت  مشخبیم ، هژیو  ناـمز  نیا  رد  صاـخ و  نیمزرـس  نیا  رد  ار  وت  یـشاب  هچره  نم ، هدـنب  يا  هک  تسا  هداد  رارق  دوـخ  ترفغم 

ار وا  ناـهانگ  زونه  تاـفرع  رد  فوـقو  زا  سپ  دـنوادخ  هک  دـشیدنیب  صخـش  هک  تسا  نیا  هاـنگ  نیرتگرزب  : » دـیامرفیم (ص ) ربماـیپ
.« تسا هدیزرماین 

زاب هک  هرابکی  هن  اما  دـسریم ؛ مرح  هب  دورو  نامز  یتسـش ، تفرعم  هیاس  رد  ار  تناهانگ  یتخانـش ، ار  دوخ  يدـش ، كاپ  هکنآ  زا  سپ 
ناتسلگ رد  ینک . چوک  زین  نیمزرس  نیا  زا  دنک و  عولط  دیـشروخ  هک  نیا  ات  ییامن  فوقو  زین  رعـشم  رد  دیاب  رتشیب  هیزنت  تراهط و  يارب 

: دنیشنیم لد  هب  یلیخ  ارحص ، نیا  رد  هک  دراد ، ياهلمج  يدعس ،
شتآ زین  و  ناگدـید . بآ  ار  تیـصعم  شتآ  دـشُک و  نامـسآ  بآ  ار  تـشیعم  شتآ  تیـصعم . شتآ  تـشیعم و  شتآ  تـسا : ود  شتآ 

ِكاخ هب  بآ . كاخ و  هب  تشُک : ناوت  زیچ  ود  هب  ار  تیصعم 
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فوخ زا  هن  هک  هدید  ره  ادرمناوج ! دودو . دنوادخ  سرت  زا  هیرگ  ینامیشپ ، ِبآ  دوجس و  رد  یناشیپ ، ِكاخ  ینامیـشپ . بآ  هب  یناشیپ و 

(1) تسا . ناریم  لد  نآ  تسا ، نایوج  ار  قح  لصو  هک  لد  ره  تسا و  ناوات  وا  رب  هدید  نآ  تسا ، نایرگقح 
هک دـیاب  یبوقعی  درد  يرادـن ، یفـسوی  لامج  رگا  يرایب . هک  دـیاب  ناقـشاع  يور  يدرز  يرادـن ، ناقوشعم  يور  یخرـس  رگا  نم ! زیزع 

. يرایب هک  دیاب  ناگدنامرد  هلان  يرادن ، ناعیطم  زجع  رگا  يرایب .
هتفرگرب یکیدزن و  ای  مدـقت  يانعم  هب  فـالدزا ، زا  لـعاف  مسا  هفلدزم  تسین . یـسونأم  مسا  هک  دـنیوگیم  زین  هفلدزم » ، » نیمزرـس نیا  هب 

هب ناکم  نیا  رد  مدرم  نوچ  هکنیا  هلمج  زا  تسا ؛ هدش  رکذ  یفلتخم  لیالد  ینعم  نیا  يارب  ندش . کیدزن  يانعم  هب  تسا ؛ َفلُز  زا  هدش 
عامتجا ناکم  نیا  رد  جاجح  اریز  دناهتسناد ؛ عامتجا  يانعم  هب  ار  فالدزا  زین  یضعب  دناهتفگ . هفلدزم  ار  نآ  دننکیم  ادیپ  برقت  دنوادخ 

دنوشیم کیدزن  مه  هب  هدرک ،
: » دومرف میهاربا  هب  تافرع  رد  فوقو  نایاپ  زا  سپ  لیئربج  دومرف : هک  هدش  لقن  (ع ) قداص ماما  زا 

مارحلارعشملا یلإ  ْفلَدِزا  میهاربا  ای 
. دناهدیمان هفلدزم  ار  ناکم  نیا  تهج  نیمه  هب  و  « 

رانک رد  هراومه  هک  تسا  تئارب  همدقم  نیمزرس ، نیا  نینچمه 

ص 1169. يدعس ، تایلک  زا  لقن  هب  ص 145 ؛ رگراک ، میحر  نافراع ، جح  - 1
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، ناطیش مجر  يارب  ییاههزیرگنس  تفرگرب . حالس  دوب و  حلـسم  دیاب  ادتبا  نیمه  زا  اما  تسا . مرح  يادتبا  اجنیا  تسه . زین  تئارب  تیالو ،

نیا زا  ینک و  همیب  ار  دوخ  یـشاب . زین  نانمـشد  هشیدـنا  رد  دـیاب  روعـش ، يداو  نیا  رد  تسا . هراـّما  سفن  نورد و  ناطیـش  زا  يداـمن  هک 
. يور نوریب  نیمزرس 

هقالع زاربا  یلیخ  مدروخرب ، یقارع  دنچ  هب  هوک  يور  دندوب . زین  يرفن  دنچ  میتفر . دوب  نامرانک  رد  هک  ياهپت  هب  گنس ، يروآعمج  يارب 
نودب دازآ و  تروص  هب  ایوگ  هاگآان . یلیخ  جح  لئاسم  هب  تبسن  اما  دندوب . قارع  يافصاب  صلاخ و  نایعیـش  زا  دندرکیم و  اهیناریا  هب 

لمع کی  رطاخهب  جـح  لک  تسا ، نکمم  تسا و  ساسح  یلیخ  هک  مدرک  دزـشوگ  ار  کـسانم  تیمها  دـندوب . هدـمآ  جـح  هب  یناـحور 
. مداد حیضوت  ناشیارب  رصتخم  روط  هب  ار  انم  لامعا  كدنا ، تاظحل  نامه  رد  دوش . عیاض  حیحصان 

نتسکش مردام و  دای  هب  دندرکیم ؛ درخ  ار  رتتشرد  ياهگنس  یخرب ، دندوب . هدرب  ار  اهگنس  ام  زا  لبق  ییوگ  دوب . مک  بسانم  گنس 
. مداتفا دنق 

هب ار  زامن  ماهتخاس . ییوضو  هتفرگ و  بآ  جاجح  زا  یکی  زا  تسا . مک  بآ  دـنوشیم ؛ زامن  هداـمآ  جاـجح  تسا و  کـیدزن  حبـص  ناذا 
هک مینک  تکرح  ياهنوگ  هب  دـیاب  دریگیم . دوخ  هب  رـشحم  يوب  گنر و  رعـشم  دـنوشیم و  رادـیب  هتفرهتفر  جاجح  میناوخیم . تعامج 

زا دعب 
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ياپ اـب  هیقب  سوبوتا و  رب  راوس  راـمیب ، نسم و  نارئاز  تسا . ناوراـک  هارمه  یـسوبوتا  میـشاب . هدرک  كرت  ار  نیمزرـس  نیا  باـتفآ  عولط 

. دوشیم رتشیب  تیعمج  ماحدزا  هظحل  ره  هدایپ .

رِّسحم يداو 

نوـچ مماـنیم ، زیمآرارـسا » نیمزرـس   » ار نآ  نم  هک  ینیمزرـس  دـنیوگیم ؛ رِّسحم » يداو   » نآ هب  هک  تسا  ياهقطنم  اـنم  اـت  رعـشم  ناـیم 
نیمزرس ار  نیمزرـس  نیا  زین  یخرب   (1) دمآرد . اپ  زا  دـش و  ریگنیمز  هقطنم  نیا  رد  ههربا  هاپـس  دـنیوگیم  دراد . زیمآرحـس  ياهچخیرات 

(2) دناهدرمش . نیطایش  هاگیاج  باذع و  لوزن 
نآ زا  تعرـس  هب  دـیاب  درک و  فوقو  نآ  رد  دـیابن  زین  باتفآ  عولط  زا  دـعب  دـش و  دراو  نآ  هب  دـیابن  باـتفآ  عولط  زا  شیپ  هک  ینیمزرس 

نداتفا ياپ  زا  ندش و  هتسخ  زین  رِّسحم  يانعم  دوش و  یط  ندیود  تلاح  هب  رِّسحم  تسا  بحتسم  ناناملسم ، یمامت  رظن  هب  ًابیرقت  تشذگ .
(3) تسا .

دوب هدرکن  عولط  باتفآ  زونه  میدیسر ، هک  رِّسحم  هقطنم  يادتبا  هب 

.44 صص 46 - ج 1 ، هیوبنلا ، ةریسلا  سبح ؛»  » ةّدام ثیدحلا ، بیرغ  یف  ۀیاهنلا  ص 86 ؛ ۀّکم ، ۀیدوا  - 1

ص 500. ج 1 ، مارغلا ، ءافش  - 2

«. رسح  » ةّدام نیرحبلا ، عمجم  - 3
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عولط رظتنم  هک  یتاـظحل  ناـمه  رد  دـندوب . رِّسحم  يداو  زاـغآ  هناـشن  هار ، فرط  ود  رد  راوید  ود  میدرک . فـقوت  یتاـظحل  نآ  زا  لـبق  و 

ود انم ، شرگید  يوس  رعـشم و  شیوس  کـی  هک  هقطنم - نیا  رد  رّـسحم  يداو  نیا  هفـسلف  ًاـعقاو  هک  مداـتفا  رکف  نیا  هب  میدوب ، دیـشروخ 
سدقم رعاشم  نیا  رد  یتح  تسا . نیمک  رد  ناطیـش  اج  همه  رد  هک  دراد  تیعقاو  نیا  هب  ياهراشا  دیاش  تسیچ ؟ تسا - سدقم  نیمزرس 

هک ییاج  رد  یتح  تخیرگ ؛ ناطیـش  زا  دـیاب  لاح  همه  رد  تسا . هدرک  هدامآ  شناگدـنب  يارب  شیپاشیپ  ار  تباجا  ياهلگ  دـنوادخ  هک 
) هیآ يانعم  هک  تسا  ناکم  نیا  رد  داد . تسد  زا  دیابن  ار  ياهظحل  تسا . دایز  ترفغم  شزرمآ و  لامتحا 

ِهللا َیلِإ  اوُّرِفَف 
. درکن گنرد  مه  ياهظحل  تسر و  دیاب  ناطیش  هگماد  زا  ینعی  دوشیم ؛ صخشم  اًلماک   (1) ( 

، هتشذگ بش  ود  ياهیتخس  اهراشف و  ببس  هب  ناوراک  ياهدرمریپ  زا  یکی  درک . تکرح  انم  فرط  هب  تیعمج  لیـس  دیـشروخ ، عولط  اب 
لوط رد  هک  تسا  بحتـسم  دـمآ . لاح  هب  يردـق  درک ؛ لصو  مرـس  وا  هب  ناوراک  رتکد  هار ، طسو  نامه  رد  هک  تفر  لاح  زا  هار  نیب  رد 

(2) دوش . هتفگ  هیبلت  هتسویپ  رّسحم ، يداو  ریسم 
هدرک نهپ  انم  نیمزرس  رب  ار  دوخ  ییالط  ياهعاعش  هزات  دیشروخ 

50 تایراذ ، - 1
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. میدش انم  دراو  هک  دوب ،

اهوزرآ نیمزرس 

نامربارب رد  دیـشخردیم ، یهاگحبـص  ییالط و  رون  ریز  رد  هک  انم (1)  نونکا  میدیـسر . دوب ، تاینمت  ياهتنم  هک  ینیمزرـس  هب  ماجنارس 
تافرع و رد  نایجاح  دـندوب . ناور  تارمج  فرط  هب  تیعمج  لیخ  رانک ، هشوگ و  زا  رداچ و  زا  دوب  رپ  اـنم  رـسارس  درکیم . ییاـمندوخ 
زا تشگزاب  زا  شیپ  ار  دوخ  لامعا  نیرخآ  هک  دندوب  هدـمآ  دوجو  مامت  اب  نونکا  دـندوب و  هدرک  فاص  ار  باسح  دوخ  يادـخ  اب  رعـشم 

. دنهد ماجنا  رعاشم 
: دسرپیم يو  زا  یلبش ، هب  باطخ  (ع ) داجس ماما  هک  تسا  یثیدح  رد  دوب . بلاج  رایسب  میارب  تسا ، يرگید  زیچ  انم  نیا  اما 

هاگآ جح  ِّرـس  هب  دشابن ، نینچ  رگا  دش ؟ هدروآرب  تتجاح  يدـمآ و  لیان  دوخ  تاینمت  اهوزرآ و  اهتین ، هب  يدیـسر ، انم  هب  هک  یماگنه 
! يرازگب جح  دیاب  هرابود  سپ  ياهدوبن .

زا نَمت :»  » تفگ يو  هب  دوش ، ادـج  مدآ 7  زا  تساوخ  لیئربج  هکیماگنه  دـنیوگیم : یخرب  تسا ؛ فالتخا  انم  يراذـگمان  هجو  رد  - 1
وا درک ، يداهنشیپ  میهاربا 7  ترـضح  هب  لـیئربج  یلقن  هب  مراد و  وزرآ  ار  تشهب  هنجلا » ینمتا  : » تفگ مدآ  هاوخب ؛ يزیچ  دوـخ  يادـخ 

نیمزرس نیمه  رد  ارجام  ود  نیا  نوچ  نیاربانب ، دریذپب . ار  يدنفسوگ  ندش  ینابرق  دنوادخ  لیعامسا 7  ياج  هب  شاک  يا  هک  درک  وزرآ 
میهاربا 8. مدآ و  يوزرآ  انمت و  نیمزرس  ینعی  دناهتفگ ؛ انم  نآ  هب  داتفا ، قافتا 
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هک نیمزرس  نیا  هکنیا  بلاج  ییایب و  تاینمت  تاجاح و  نتفرگ  يارب  طقف  اجنیا  ینک و  فاص  ار  تباسح  دیاب  رعشم  تافرع و  رد  ینعی 

اهبّرقت و اهزاین و  زار و  یمامت  زا  سپ  اهوزرآ ، تاـینمت و  هب  ندیـسر  طرـش  تسه و  زین  تئارب  نیمزرـس  تسا ، تجاـح  نتفرگ  لـحم 
. تسا تئارب  نامیپ  راجزنا و  مالعا  اهنتخوس ، اهندرک و  هلان  زجع و 

. میزادنیب دوخ  نورد  هب  یهاگن  تسا  یفاک  میورب ، يرود  هار  تسین  مزال  تسا . سفن  ناطیش  نامه  ناطیش ، نیرتگرزب  نیرتمهم و 
هکارچ تسا ؛ یفاک  رعـشم  نیعولطلانیب  تافرع و  رهظ  زا  دـعب  کی  طقف  ادـخ ، هب  بّرقت  یکیدزن و  زاـین و  زار و  يارب  هکنیا ، مهم  هتکن 

. تسا هداد  شیپاشیپ  ار  شزرمآ  هدعو  دوخ  تسا و  فوطع  نابرهم و  دنوادخ ،
یمر دـیاب  زین  مراهچ  زور  يدـنام ، ار  موس  بش  رگا  هک  ینک ، هتوتیب  انم  رد  دـیاب  ار  بش  ود  زور و  هس  ًامتح  نمـشد ، اب  هزرابم  يارب  اـما 
مامت هزات  ددع و  تفه  هطقن  ره  هب  هطقن و  هس  هب  ینزب ، گنس  دیاب  مهرس  تشپ  زور  هس  تسا . ریگسفن  تخس و  رایسب  زین  هزرابم  ینک .

هک لامج ، رولبت  نیرتمهم  دیاش  نیرخآ و  دـیاب  هکلب  تسین ، یفاک  زین  نیا  سفن و  وید  نتـشک  زا  هیانک  ینک ؛ مه  ینابرق  دـیاب  دوشیمن ،
اب انعم  ملاع  رد  اما  چیه ، یب  هدام  ملاع  رد  يراذگب و  نیمزرـس  نیا  رد  سفن ، اب  هزرابم  هار  رد  ادـخ و  هار  رد  زین  ار  تسا  رـس  يوم  نامه 

: هک يدرگ  زاب  ادخ  هناخ  هّکم و  يوس  هب  زیچ  همه 
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وش ! هناناج  وش ! هناناج  يوریم  ناناج  يوس  رگ 
شروز هک  قحلا  مدناشکیم و  دهاوخیم  هک  وس  ره  هب  منیبیمن . شکرـس  سفن  زا  رتگرزب  ینمـشد  مزادنایم . مدوخ  نورد  هب  یهاگن 

دوخ شالت  راوشد ، ِدربن  نیا  رد  دیاب  تسا . هدوب  نورد  وید  نیمه  رطاخ  هب  همه  هدمآ ، مرـس  هب  نونکات  هچ  ره  قارغا ، نودـب  تسا . دایز 
. دراد تیمها  رایسب  لمع  زار  ّرس و  هب  هجوت  انم  رد  مرمشب . تمینغ  ار  تاظحل  منکب . ار 

راکیپ

هب نارئاز  زا  یخرب  مینزب . ار  اهگنس  میورب و  تارمج  يوس  هب  میقتـسم  ات  دید  حالـص  هتـشذگ - تایبرجت  هب  هجوت  اب  ناوراک - یناحور 
اهدرمریپ زا  يرایسب  هک  نیمه  مرظن  هب  هک  دندمآ  هار  رتمولیک  جنپ  راهچ - هب  بیرق  نایناوراک  میتفر . اما  دندوب ، یـضاران  یگتـسخ  ببس 

. دوب جح  تازجعم  زا  دندیربن ،
، یلبق ياهنوتـس  نآ  ياج  هب  ینعی  تسا ؛ لکـش  یـضیب  دراد و  بدحت  تلاح  يردـق  هتبلا  دـناهدرک . تسرد  راوید  لکـش  هب  ار  تارمج 

تسرد ار  راوید  ياج  ره  هب  یمر  هیقب  دیلقت ، عجارم  زا  یخرب  زجهب  تسا . لکش  عبرم  ياهگنس  زا  بکرم  هک  رتم  ضرع 25  هب  يراوید 
. دننادیم
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نیمه هب  دـندرک و  تعیب  (ص ) ربمایپ اب  اجنآ  رد  برثی  مدرم  راب  نیتسخن  هک  تسا  ییاج  ناـمه  يربک ، اـی  هبقع  هرمج  هناـگهس ؛ تارمج 

ییاضف نایم  رد  هس  ره  دراد ؛ رارق  فیَخ  دجسم  یکیدزن  رد  هک  يرغـص ، هرمج  یطـسو و  هرمج  تفرگ . مان  هبقع » تعیب   » ناشتعیب ببس ،
اهگنس هک  هدش  هدیـشک  يراوید  زین  تارمج  زا  کی  ره  رود  دراد . هلـصاف  رتم  دودـح 150  يرگید  زا  کی  ره  هتفرگ و  رارق  رادفقس 

. دهدیم ماجنا  ار  اهگنس  ییاجباج  راک  ياهلاّقن ، زین  راوید  ياپ  رد  دزیریم و  نآ  لخاد  هب  راوید  اب  دروخرب  زا  سپ 
گنس فرط  ره  زا  هبقع  هرمج  کیدزن  دوزفایم . ناگدننکیمر  دادعت  رب  هظحل  ره  دزیم و  جوم  تیعمج  اما  دوب ، حبـص  لیاوا  هکنیا  اب 

. دوب اهيدب  همه  رب  گنس  هکلب  دوبن ، گنس  رب  گنـس  نیا  دید . مشچ  هب  دشیم  ار  ناطیـش  هب  تبـسن  مدرم  هنیک  ضغب و  تدش  دمآیم .
یتسار تسا . هدرک  مجر  ار  ناطیـش  اهاج ، نیمه  رد  هک  نیا  روصت  مداتفا و  ناطیـش  اب  شیوگوتفگ  و  (ع ) میهاربا ترـضح  ناتـساد  دای 

وراج بآ و  ادخ ، روضح  يارب  لد  ناتـسبش  دشیم و  یمر  لد  هناخ  زا  ناطیـش  دوب ! تمظع  اب  ردـقچ  درکیم ، نینچ  ناطیـش  اب  لد  رگا 
. دیدرگیم

ًالاـمتحا يرئاز - دـمآیم . گنـس  وس  ره  زا  مدـناسر . راوید  کـیدزن  هب  ار  دوخ  دروخیم ، فدـه  هب  اهگنـس  موـش  نئمطم  هکنآ  يارب 
ار ناطیش  دوخ  ییوگ  هک  دزیم  گنس  ناجیه  اب  نانچ  ییاقیرفآ -
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، يدزی ظـیلغ  هجهل  اـب  دوب . هدـناسر  راوید  کـیدزن  هب  ار  دوخ  دـندمآیم ، ولج  تمحز  هب  اـهناوج  هک  یغولـش  نآ  رد  ینزریپ  دـنیبیم .

. تخادنایم گنس  دوجو  مامت  اب  درکیم و  زکرمتم  شیاهتسد  رد  ار  شتردق  مامت  دادیم و  مانشد  ار  ناطیش 
رازآ و زا  لولم  هتـسخ و  ناسنا  دادیم . رارق  ریثأت  تحت  ار  یناـسنا  ره  هک  دوب  هدـنکفا  هیاـس  تارمج  ياـضف  رب  ناـجیه  روش و  ناـنچنآ 
، تسا هدـش  زکرمتم  شنورد  رد  هک  ار ، زارد  ناـیلاس  ياههدـقع  سدـقم ، يارحـص  نیا  رد  اـت  دوب  هتفاـی  یتصرف  هراـّما  سفن  ياـهتیذا 

: یناهفصا قازرلادبع  لوق  هب  دیاشگب و 

دننک  راسگنس  هراّما  سفن  درخ  دزن  رامجلا  یمر  تسیچ 
دننک  رابکشا  هار  نآ  گنس  طوش  سپ  زا  دنسر  فقوم  هب  نوچ 

وت هک  ددنخب  نم  هب  ناطیش  دنکن  متفگ : دوخ  اب  مدز . ار  گنـس  نیلوا  مدرب و  الاب  ار  متـسد  دنتفگیم . ریبکت  دندزیم و  گنـس  نایجاح ،
مرـس راـنک  زا  تعرـس  هب  اهگنـس  منزیم ؟ گنـس  مدوـخ  رب  هک  دـنکن  اـی  ینزیم !؟ گنـس  ناطیـش  هـب  هنوـگچ  یناطیـش ، روـلبت  دوـخ 

ار شکرس  سفن  هک  دیما  نیا  هب  مدرکیم ، باترپ  هرمج  يوس  هب  کی  هب  کی  ار  اهگنـس  دوخ ، ياوه  لاح و  رد  زین  نم  دنتـشذگیم و 
. منزیم گنس 

زا یکی  گنس  هک  رکش  ار  ادخ  متفگ : دوخ  اب  درد ، لاح  نامه  رد  دوب . هدروخ  مرس  هب  یگنس  دش . غاد  مرس  مدرک  ساسحا  ناهگان 
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! دروخ فده  هب  نایجاح 

ینابرق

تبون نونکا  دناهدمآ . مه  درگ  تارمج  فّقسم  طیحم  زا  نوریب  ینوتس  رانک  رد  هزرابم ، زا  هلحرم  نیتسخن  ماجنا  زا  لاحشوخ  نایناوراک 
. درک مودعم  ار  سفن  دیاب  تسین ، یفاک  یمر  رگید ، ترابع  هب  تسا ؛ ینابرق 

: دوب هدرک  نایب  ار  هتکن  نیا  ابیز  رایسب  هک  مدید  ییاهب  خیش  زا  يرعش 

درپس  ناج  دوخ  ربلد  ياپ  هب  وک  درب  دنمتداعس  نآ  تلود  يوگ 
شکب  لّوا  ار  شیوخ  سفن  واگ  شوخ  شیع  تایح و  یهاوخ  یمه  رگ 
ناو  خب -- ار   (1) َِکلذ ) َنَیب  ٌناوَع  ) ور ناج  تسود  راثن  نک  یناوج  رد 

نکم (2)  ینابرق  ریپ  دنفسوگ  نکم  یناج  نارگ  یتشگ  نوچ  ریپ 
هک تسا  گرم  اب  اهنت  نورد ، ياهدژا  سفن و  وید  دوب ؛ ینابرق  نآ  میدرکیم و  هرـسکی  ار  راـک  دـیاب  میدوب و  هداد  ماـجنا  ار  هرمج  یمر 

. دوشیم دوبان 
هتشاذگن ملعم  نودب  ار  ناسنا  دنوادخ  هک  تفگ  دیاب  نایم  نیا  رد 

. متشه شخب  اولح ، نان و  - 1

68 هرقب ، - 2
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هب نیمزرـس  نیا  رد  ار  سفن  نتـشک  هزراـبم و  هلحرم  نیرتـالاب  لیعامـسا  میهاربا و  تسا . هتخومآ  ناـسنا  هب  ار  سفن  نتـشک  یگنوگچ  و 

ندرگ ادـخ  نامرف  رب  تشاد ، لیعامـسا  شدـنبلد  دـنزرف  هب  هک  یتبحم  دوجو  اب  تشاذـگ و  دوخ  سفن  رب  اپ  میهاربا  دـناهدراذگ . شیامن 
هنوگنیا ادـخ  رگا  ردـپ ! يا  تفگ : درک و  میدـقت  تسود  رـضحم  رد  ار  ناج  زین  لیعامـسا  تشاذـگ . شلیعامـسا  قلح  رب  دراک  داـهن و 

. تفای یهاوخ  نارباص  زا  ارم  هک  نک  لمع  زین  وت  تسا  هتساوخ 
نیزگیاج دمآ ، نامسآ  زا  میهاربا  يارب  هک  یچوق  ای  دنفسوگ  ملیعامسا . میهاربا و  دننامه  هلحرم  مادک  ات  منیبب  دیاب  هک  منم  نیا  نونکا  و 

: ضیف نسحم  الم  لوق  هب  دوب و  سفن  نتشک 

ینک  ناج  اب  هک  شوک  ینک  هچ  ره  ینک  نابرق  هک  شوک  نآ  رد  زاب 
هنب  نامرف  هب  میلست  ندرگ  هنب  ناج  يولگ  رب  افو  غیت 

دوش  ناج  نآ  زا  رتهب  نت  هفیج  دوش  ناناج  ینابرق  هن  هک  ناج 
تسانف  رب  انف  تشد  نیا  رس  هب  رس  تسانِم  ضرا  هک  هصرع  نیا  تحاس 

تسوا  ناج  زا  هب  رادرم  هشال  تسود  ریشمش  هتشک  دشن  هک  ره 
هچ لیلخ  میهاربا  و  تسا . هراّما  سفن  نتـشک  نیزگیاـج  تسا . شزرااـب  یلیخ  دوشیم ، یناـبرق  اـجنیا  رد  هک  يدنفـسوگ  متفگ : دوخ  اـب 

؟ مراد ار  یشیامزآ  نینچ  یگدامآ  ایآ  هچ ؟ نم  اما  داد ! یتخس  ناحتما 
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: مداتفا رعش  نیا  دای  هاگآدوخ  ان  هک  دراد ؟ شزرا  رادقم  هچ  منک ، ینابرق  مهاوخیم  هک  ار  يدنفسوگ 

دشاب  شغ  وا  رد  هک  ره  دوش  يور  هیس  ات  نایم  هب  دیآ  هبرجت  کحم  رگ  دوب  شوخ 
: دمآ مدای  يراصنا  هللادبع  هجاوخ  زا  یتیاکح  زاب  و 

ار وا  هک  مرادن  يزیچ  نم  هک  یناد  یهلا ! تفگ : دـندرکیم . هک  دـید  اهنابرق  نآ  اهيوک ، رد  تفریم  یحـضا  دـیع  زور  یلـصوم  حـتف 
(1) يو . يولگ  رب  هدش  ادیپ  ي ]  ] زبس طخ  دوب . هدرم ]  ] هتفر دنتسیرگن ، داتفیب . ولگ و  رب  داهن  تشگنا  سپس  مراد . نیا  نم  منک ، نابرق 
هداد ناشن  ار  دوخ  زین  اجنیا  هتینردـم ، تسا . هدـمآرد  اًلماک  دوب ، هتـشذگ  رد  هک  یتنـس  تلاـح  نآ  زا  هدـش و  مظنم  هاـگنابرق  ياـههمانرب 
ایوـگ اـهتشوگ . داـسف  زا  يریگوـلج  يارب  زهجم  ياههناخدرــس  ندرک و  زیمت  يارب  هتفرــشیپ  ياههاگتــسد  گرزب ، ياــههلاقن  تـسا .
مالعا دـنراد ، ینابرق  يارب  تلاکو  هک  ینارومأم  هب  نفلت  اب  انم  زا  دوشیم . لاسرا  مالـسا  ناهج  زاین  دروم  قطاـنم  هب  یناـبرق  ياـهتشوگ 

. دوش ماجنا  دیاب  بتارم  هلسلس  ینعی  دنهدیم ؛ ماجنا  ار  ینابرق  زین  اهنآ  تسا ، هدش  هدز  گنس  هک  دوشیم 

. يراصنا هللادبع  هجاوخ  هیفوص ؛ تاقبط  - 1
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. هرمج نیرتگرزب  دشاب ؛ هبقع  هرمج  یمر  زا  دعب  دیاب  ینابرق  هکنآ ، تسخن 

. تسیک بناج  زا  هک  دشاب  مولعم  ًاقیقد  دوشیم ، ینابرق  هک  يدنفسوگ  ره  دیاب  مود ،
يارب زا  طقف  ینابرق  نیا  هکنیا  نآ  دراد و  تلالد  انعم  کـی  هب  اـهنیا  یماـمت  دـشاب . هتـشاد  تلاـکو  دـیاب  دـشکیم ، هک  یـسک  موس ، و 
تدوخ سفن  هب  تدوخ  ياهدـمآ ، سفن  اب  داـهج  يارب  نونکا  ياهتـسش و  ار  تناـهانگ  ياهدرک و  كرد  ار  رعـشم  تاـفرع و  هک  تسوت 

. ياهدرک ینابرق  نیمزرس  نیا  رد  دشاب - هراما  سفن  نتشک  زا  يرولبت  هک  نیدامن - تروص  هب  تدوخ  ار  يدنفسوگ  ياهدز و  گنس 
رد ناوراک  رادمچرپ  دوبن . نتخادنا  نزوس  ياج  رگید  هتشذگ و  زا 9  تعاس  درک . تکرح  اههمیخ  فرط  هب  ناوراک  دش ، مامت  هک  یمر 
هب تشگزاب  هشیدـنا  رد  رگید  يوس  زا  دـناهداد و  ماجنا  ار  انم  ياههمانرب  زا  یکی  هک  لاحـشوخ  وس  کی  زا  وا . لاـبند  هب  جاـجح  شیپ و 

. تیعمج همه  نیا  دایز و  هلصاف  نآ  اب  اهرداچ 
هب ناوراک  ات  دیـشک  لوط  تعاس  کی  زا  شیب  تیعمج . همه  نیا  رتم و  هد  ضرع  هب  دـیاش  یناـبایخ  دوب . اـهرداچ  ناـیم  زا  تشگزاـب  هار 

. دیبسچیم هناحبص  یگنسرگ ، یگتسخ و  نآ  اب  ًاعقاو  دندوب و  هدرک  هدامآ  ار  هناحبص  ناوراک ، همدخ  هناتخبشوخ  اما  دیسر . اهرداچ 
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، دندوب هدرک  ینابرق  ناشیارب  هک  يدارفا  مان  دروخیم و  یگنز  یهاگ  دنچ  زا  ره  دـندوب . ناوراک  ریدـم  هارمه  نفلت  گنز  هب  شوگ  همه 

. دنیآرد مارحا  زا  دنتسناوتیم  رگید  دنتفگیم . کیربت  اهنآ  هب  همه  دشیم و  مالعا 

رگید ياهزرابم 

لامج دامن  زج  تسین  يزیچ  نآ  دزیر و  ورف  دیاب  یتسرپدوخ  تینم و  تب  نیرخآ  تسا . هار  رد  رگید  يراکیپ  هدشن و  مامت  راک  زونه  اما 
ییابیز و رهظم  دشارتب و  ار  رـس  دیاب  دیآیم ، جح  هب  تسا  لوا  راب  هک  یـسک  درادـن . ییانعم  ریـصقت  رگید  اجنیا  رـس . يوم  ینعی  ناسنا ؛
زا شیب  شیپ و  نونکا  دوب ، هراچ  لابند  رـس  يوم  ندیـشارت  زا  رارف  يارب  رفـس . يادـتبا  رد  هک  یناوج  نامه  دربب . نایم  زا  ار  يدام  لامج 

! تسا رس  ندیشارت  بات  بت و  رد  همه ،
هک دوب  هتفگ  یناسارخ . نیریش  هجهل  نامه  اب  روباشین ، ناتسرهش  فارطا  زا  دوب  يدرمریپ  رگشیارآ  متساخرب . دندرک ، مالعا  هک  ار  ممـسا 

سفن هب  دامتعا  يدرـسنوخ و  لامک  اب  يدراو ؟ متفگ  وا  هب  مشارتب . دـیاب  نم  ار  اـقآ  رـس  تفگیم : بترم  تسا و  دراو  رـس  ندیـشارت  رد 
ار تلع  تخوس . زین  رگید  ياـج  دـنچ  نآ  زا  دـعب  تخوس و  مرـس  داد ، هک  یـشارت  نیلوا  مدرپس . وا  هب  ار  دوخ  رـس  زین  نم  يرآ . تفگ :

. تسناد مرس  ندوب  راومهان 

http://www.ghaemiyeh.com


149 ص :
نم رد  تسا  هتـسناوت  نآ  لامعا  جح و  نیا  هزادنا  هچ  ات  هک : تفرگ  توق  منهذ  رد  هشیدـنا  نیا  هاگآدوخان  مدیـشارت ، ار  مرـس  هک  نیمه 

رد ماهدیسر ؟ تخانـش  هلحرم  هب  ماهتـسش ؟ تافرع  رد  ار  مناهانگ  ایآ  موش ، جراخ  مارحا  زا  مهاوخیم  هک  نونکا  دنک ؟ داجیا  ینوگرگد 
؟ ماهتشک ار  سفن  وید  هرخالاب  و  ماهدرک ؟ هشیدنا  منید  راتفر و  لامعا و  یگدنز و 

هب دـنوشیم . جراخ  مارحا  زا  دـیما  یلاحـشوخ و  اب  هک  مدـیدیم  ار  نایجاح  مدوب . هدرـسفا  تحاراـن و  تفرگ . ار  متروص  ياـنهپ  کـشا 
. انم رد  یسخ  مداتفا : رییغت - یمک  اب  دمحا - لآ  لالج  همانرفس  ناونع  دای  هب  مدروخیم . هطبغ  ناشلاح 

( مالـسلا مهیلع  ) تیب لها  هب  لسوت  اـنم  نیمزرـس  رد  میدرک . عورـش  ار  لـسوت  ياـعد  دـش ، ماـمت  هک  اـشع  برغم و  تعاـمج  زاـمن  بش ،
. دندرک یهارمه  بوخ  یگتسخ ، جوا  رد  زین  نایجاح  قحلا  دوب و  اشگهار  کشیب 

اب صوصخ  هب  دندش . تیذا  یلیخ  اما  دندوب ، هدمآ  هکم  هب  دازآ  تروص  هب  ناگتـسب  زا  نت  دنچ  مدز . اهرداچ  ریاس  هب  يرـس  نآ ، زا  سپ 
طیارـش مدوب ، هتفر  ناشیاههاگتماقا  زا  یکی  هب  هکم  رد  دنتـشادن . یـصخشم  ياج  زین  انم  رد  تاناکما . اج و  دوبمک  مسوم و  ماـیا  یغولش 
، دنوشیم مازعا  جح  نامزاس  طسوت  هک  ییاهیناریا  يارب  جح  ًاعقاو  دندوب . هدرک  تماقا  فازگ  رایسب  ییاهتمیق  اب  دوب و  دب  یلیخ 
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نایجاح میدز . اهرداچ  نایم  رد  یتشگ  دوب ، یناوج  نامز  قیفر  نابزمه و  هک  اهنآ  زا  یکی  اب  مدز و  ماوقا  هب  يرـس  دوب . ناـگیار  ییوگ 

. دوب هتخادنا  لگ  زور ، هس  ود - نیا  ِتخس  لامعا  زا  سپ  جاجح  تروص  دندمآیم . رگیدکی  رادید  هب 
داژن و زا  یمان  چـیه  دـید . ناوتیم  یبوخ  هب  ناکم  نیا  رد  ار  مالـسا  ناهج  نایم  یگتـسبمه  داحتا و  حور  دـندوب . مه  دالب  ریاـس  جاـجح 

دای هب  ناشن . بسچرب و  نودب  ناسمه و  همه  نابرهم و  مارآ و  همه  ردارب ، ربارب و  همه  جـح . تسا و  مالـسا  طقف  تسین . بهذـم  تیلم و 
، متخانشیمن ار  مادک  چیه  متسیرگن . متسار  فرط  هب  مدرک ، هاگن  پچ  فرط  هب  : » دوب هتفگ  هک  مداتفا  شاهمانرفـس  رد  دمحم  دسا  نخس 

(1) دندوبن .» زین  هناگیب  کی  چیه  اما 
دودح ياضف  رد  کچوک ؛ رایـسب  ناکم  نیا  رد  هک  نیا  تلع  درک . يرادربوگلا  یمالـسا ، تدحو  ياتـسار  رد  جح  مسوم  زا  دیاب  يرآ ،

، ارادم ینابرهم و  اب  بش  ود  لقادـح  دـنیآیم و  درگ  ایند  رـسارس  زا  یجاح  نویلیم  ود  زا  شیب  ضرع ، رتم  دـصناپ  لوط و  رتمولیک  راهچ 
؟ تسیچ دننکیم ، لّمحت  ار  رگیدکی  داحلا ، رفک و  هب  یمر  نودب 

یـشوماخ و رد  هتفرهتفر  زین  انم  میتساـخیمرب . حبـص  ناذا  ماـگنه  دـیاب  ادرف  دوب . هدـیرب  ار  مناـما  داـیز  یگتـسخ  هتـشذگ و  همین  زا  بش 
مارحا زا  مکارتم ، همانرب  کی  زا  سپ  جاجح  تفریم و  ورف  توکس 

.Asad Muhammad, The Road to Mecca, Dar Al- Andalus, Gibraltar, 1985. p. 374 - 1

http://www.ghaemiyeh.com


151 ص :
. دنتفرگیم مارآ  رتسب  رد  هدش و  جراخ 

مهدزای زور 

هدرک و فپ  ینامشچ  اب  نایجاح  تفگیم و  ناذا  دوخ  يارب  یناوراک  ره  دوب . تافرع  دننام  تسرد  مدش . رادیب  باوخ  زا  ناذا  يادص  اب 
. لسوت رکذ  اروشاع و  ترایز  جرف ، ياعد  دش . مامت  هک  زامن  دندشیم . زامن  هدامآ  هتسخ ،

اًلماک اوه  زونه  دـندش . دربن  نیمّود  يارب  تکرح  هدامآ  همه  ناوراک ، یناـحور  رادـشه  اـب  هک  دـنباوخب  دنتـساوخ  یخرب  مسارم ، زا  دـعب 
زا دعب  هک  مینک  تکرح  ياهنوگ  هب  میتشاد  انب  دشاب . باتفآ  بورغ  عولط و  نیب  هلـصاف  رد  دیاب  یمر  عجارم ، رظن  هب  انب  دوب . هدشن  نشور 

. مینک زاغآ  ار  یمر  باتفآ ، عولط 
لـیلهت و ریبـکت و  اـب  دـنراد . گـنج  مزع  همه  ییوگ  دوـب . تارمج  يوـس  هب  اـهناوراک  تکرح  عوـن  درک ، بلج  ارم  هجوـت  زورما  هچنآ 
سپ و رد  ناـیناوراک  شیپ و  رد  اـهقریب  دـنلامب . كاـخ  هـب  ار  شاهزوـپ  رگید  راـب  دـنهاوخیم  دـنوریم و  ناطیـش  اـب  دربـن  هـب  تاوـلص 

. هارمه گنس  ياههسیک 
هنوگنیمه رگا  یتسار  هب  مدش . هدنمرش  مدید ، ار  نارئاز  هوبنا  یتقو  میتفایم . هار  هک  میتسه  ییاهناوراک  نیلوا  وزج  دیسریم  رظن  هب 
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؟ دشیم هچ  میتفریم ، هراما  سفن  گنج  هب  سفن  هب  دامتعا  هزیگنا و  اب 

یگدامآ یعون  دـیاش  میدرکیم . یمر  ار  کـچوک  هرمج  دـیاب  تسخن  میدـناسر . تارمج  هب  ار  دوخ  تمحز  هب  دوب . غولـش  رایـسب  یمر 
دشیم 21 نآ  عومجم  هک  گنس  تفه  کی  ره  هب  میدرکیم . یمر  ار  يربک  هرمج  سپـس  و  دیـسریم . یطـسو  هرمج  هب  تبون  دعب  دوب .

. گنس
شکرس سفن  دهاوخیم  تسا . نمشد  نمشد ، دوب . لفاغ  دیابن  زین  کچوک  نانمشد  زا  هک  دشاب  نیا  هناگهس  تارمج  رگید  هفسلف  دیاش 

، ینزب زین  يرغص  هرمج  هب  دیاب  ینزیم ، يربک  هرمج  هب  هک  گنس  دادعت  نامه  درمش . کچوک  دیابن  ار  نمشد  یجراخ . نمشد  ای  دشاب ،
ینک و یمر  بترم  دیاب  زور  هس  هک  تسا  مهم  نید  رد  تئارب  لصا  نمـشد و  هاگیاج  نانچنآ  ياهظحالم . چیهیب  یتوافت و  چیه  نودـب 

. دوب شرظن  دروم  یمیهاربا ، جح  فیصوت  رد  زین  ینیمخ 1  ماما  ترضح  هک  تسا  ياهتکن  نیا 

فیَخ دجسم 

تمـس هب  وا  یپ  رد  زین  نارئاز  ولج و  ناوراک  یناحور  هجیتن  رد  دنتفرگیم . ار  فیَخ  دجـسم  غارـس  جاجح  زا  یخرب  دـش ، مامت  هک  یمر 
ندیسر يارب  دوب . تارمج  ریاس  زا  رتکیدزن  هبقع  هرمج  هب  تشاد و  رارق  تارمج  تشپ  فیَخ  دجسم  میدرک . تکرح  دجسم 
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. تشگیم هدوزفا  تیعمج  هوبنا  رب  میدشیم ، رتکیدزن  دجسم  هب  هچ  ره  یتشذگیم . تیعمج  لیس  نایم  زا  دیاب  دجسم  هب 

. تسا هدماین  رد  تشد  تروص  هب  زونه  اما  هدـش  هتـساک  ندوب ، یناتـسهوک  بیـش  تدـش  زا  هک  دوشیم  هتفگ  ییاج  هب  تغل  رد  فیَخ » »
رتم و دجـسم 182  نیا  لوط  دوشیم . زاب  جـح  مایا  رد  اهنت  تسا و  هتـسب  نآ  ِرد  لاس  لوط  رد  تسا . انم  دجـسم  نیرتمهم  فیَخ  دجـسم 

یهوکش اب  دجسم  دراد . ار  رازگزامن  زا 25000  شیب  شیاجنگ  تسا و  عبرم  رتم  رازه  هب 24  کیدزن  نآ  تحاسم  رتم و  نآ 130  ضرع 
. دناهتشارفا رب  رس  دجسم  هشوگ  راهچ  رد  شدنلب  ياههتسدلگ  تسا و 

دجسم هک  هدمآ  مه  یلقن  رد  دناهدناوخ . زامن  ربمایپ  داتفه  نآ ، رد  هکارچ  تسا . هدش  هیصوت  دجسم  نیا  رد  زامن  ندناوخ  رب  تایاور  رد 
. تسا (ع ) مدآ نفدم  فیخ 

نامه رد  میتفریم . شیپ  میتفاکشیم و  ار  تیعمج  دیاب  دوبن ؛ نتفر  هار  ناکما  تیعمج  ماحدزا  تّدش  زا  میدیسر ، هک  دجسم  یکیدزن  هب 
طقف دندوب . هدیباوخ  لغب  هب  لغب  تیعمج  میدش ، هک  دجسم  دراو  دندوب . هدرک  نهپ  دجسم  ولج  رد  یبساک  راک و  طاسب  یضعب  یغولش ،

هک مدوب  جاجح  رظتنم  دجسم  نوریب  دشیم . ادیپ  ندناوخ  زامن  يارب  ییاج  روز  هب  هک  تشاد  رارق  رد  دادتما  رد  کیراب  یهارهروک 
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(1) مدوب . هدید  ناتسکاپ  ناتسناغفا و  رد  اًلبق  هک  ياهرهچ  اب  بصعتم و  یلیخ  مدرک . دروخرب  یفلس  کی  اب 

يالاب رد  پچ ، تمـس  میدوب . ناما  رد  باتفآ  میقتـسم  شبات  زا  دوب و  رادفقـس  هک  يریـسم  میدمآ . اهرداچ  تشپ  زا  تشگزاب ، ماگنه 
. تخادنایم مالسا  زا  شیپ  یفارشا  یتاقبط و  ماظن  دای  هب  ار  ناسنا  هک  دشیم . هدید  برع  ناریما  ياهرصق  زین  اههوک 

انم رگید  ةرهچ 

یباصق يزپشآ و  طاسب  یهایس و  زا  دوب  ییایند  اهرداچ ، ریـسم  نامه  رد  میدمآ . نوریب  رداچ  زا  ناتـسود ، زا  نت  ود  هارمه  هب  رهظزادعب ،
ياههدروارف ماسقا  اهنآ  يور  رب  يزپشآ و  ییادتبا  ياهغارچ  زا  دوب  رپ  ریـسم  رـسارس  یگدولآ . یفیثک و  جوا  رد  اما  قنور ، رپ  ییارحص 

هک دوب  اهشورفتسد  لاغـشا  رد  راولب ، طسو  دوب . هدمآرد  زور  لاح و  نیا  هب  هک  دوب  ینابرق  ياهتشوگ  يایاقب  ایوگ  یتشوگ . ییادتبا 
رتشیب دنتـشادن و  یباـسح  تسرد و  سنج  هتبلا  دـنتخورفیم . یتساوخیم  هچ  ره  دازیمدآ ! ناـج  اـت  غرم  ریـش  زا  دـندوب . هایـس  ناـشرتشیب 

. دندرکیم رهق  شندید  زا  اههچب  هک  یلایر  ود  یکی - ياهيزاببابـسا  هداجـس و  هالک و  حـیبست و  ای  کبـس و  كاشوپ  ینییزت ، لیاسو 
راگزور ياپ  ياج  هک  ییاههرهچ  اب  دندوب ، نز  ناگدنشورف  رتشیب 

. دمآ هتشذگ  ياهلصف  رد  يو  اب  وگوتفگ  - 1
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. دندیلولیم كاشاخ  كاخ و  نایم  رد  رب ، رود و  هک  هچب  دنچ  اب  ًالومعم  دوب و  ادیوه  اهنآ  رد  اًلماک  دارمان ،

همرق تروص  هب  ار  اهتشوگ  یخرب  دندوب ؛ لاعف  دوب ، تشوگ  ًاتدمع  هک  ییاذـغ  داوم  شورف  رد  هک  دـندوب  ییاهنآ  رتبلاج  همه  زا  اما 
ياههکت زین  یخرب  دندوب . دنمهرهب  هرفس  نیا  زا  اهسگم  همه ، زا  شیب  هتبلا  دنتخورفیم و  دوخ  لباقم  رد  ینیـس  يور  دندوب و  هدروآرد 

نیا رـس  رب  دنتخپیم و  هچ  اما  دـندوب ، يزپشآ  لوغـشم  زین  یخرب  دوب ، هتخوس  هب  لیامتم  رتشیب  هک  دـندوب  هدرک  بابک  ار  تشوگ  گرزب 
! دنادیم ادخ  دندروآیم ، هچ  هراچیب  تشوگ 

تـشادهب لاـح  نیا  اـب  دـندوب . لـیرتسا  اًـلماک  عاـضوا  نیا  ربارب  رد  هـک  ییاـههزاغم  مداـتفا و  ناریا  داـی  دوـبن . يربـخ  اًلـصا  تشادـهب  زا 
. درکیم يریگتخس 

یخوش هب  ناتـسود  زا  یکی  هک  دوب  هدـناشوپ  ار  اهنآ  يور  اًلماک  كاخ  درگ و  لقادـح  دوب . هدـش  ضوع  ناشگنر  یفیثک ، زا  اهتشوگ 
يوب دـناهدنز ! برکیم  اب  اهنیا  تفگیم : رگید  یتسود  دـیروخب ! اهتشوگ  نیا  زا  دـینک ، هزرابم  ناتـسفن  اب  دـیهاوخیم  رگا  تفگیم :

. دوب هدرک  رپ  ار  اضف  هدیدنگ  تشوگ 
یبساک يارب  مایا  نیا  رد  اهنت  دـنکیم و  یگدـنز  روصنم  نابایخ  رد  هکم ، رد  تفگیم  مدرکیم ، تبحـص  هک  اهشورفتسد  زا  یکی  اب 

هب
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روشک نیا  رد  یهاگیاج  چیه  دشابن ، یناتسبرع  هک  یسک  ناتـسبرع  رد  تفگیم : دوب . تحاران  یلیخ  مدیـسرپ ، ناشعـضو  زا  دیآیم . انم 

. تسام شود  رب  روشک  نیا  دیلوت  راب  یمامت  هک  یلاح  رد  درادن ؛
اًلثم دوب ؛ هدـنهد  ناـکت  یلیخ  دنتـشاد . وضع  صقن  هک  دـندوب  ییاـههچب  درک ، بلج  ار  مهجوت  هنارـصع  تشگ  نیا  رد  هک  يرگید  هتکن 

دوب و عطق  جـنرآ  زا  شتـسد  هک  هلاس ، راهچ  ای  هس  مدـید  ار  یکدوک  انیبان ! مشچ  ود  زا  ای  اپ و  کی  ای  تسد و  کـی  اـب  هلاـس  هس  ياهچب 
هدرک شاهرود  اههچب  ریاس  دـندوب . هدـمآ  ینامهیم  هب  شاینیب ، ياهیگدولآ  رانک  رد  زین  اهسگم  دـیگنلیم . تدـش  هب  زین  شیاپ  کـی 

یب نانچمه  ردام  اما  دیود . شردام  فرط  هب  ناگنل  ناگنل  دـش و  لاحـشوخ  یلیخ  مداد . وا  هب  لایر  کی  مدیـسر و  شداد  هب  هک  دـندوب ،
! تراجت رکف  رد  لایخ و 

؟ دنراد یصخشم  ناردپ  ایآ  اًلصا  دنرگید و  ییاج  رد  راک  لوغشم  زین  نانآ  ایآ  دندوب ؟ اجک  نانز  نیا  نارهوش  ناکدوک و  نیا  ناردپ  اّما 
. دیرابیم ناشیور  رس و  زا  یتیوهیب  ساسحا  هک  دندوب  یناناوج  رتشیب ، دش ؛ ادیپ  مکمک  زین  هایس  نادرم  هّلک  رـس و  دش ، کیرات  هک  اوه 
كاشاخ و كاخ و  نایم  رد  نونکا  هک  دنتـسه  یناکدوک  نیمه  هدـنیآ  نانیا  دـندوب . هداتـسیا  رانک  هشوگ و  رد  هرفن  دـنچ  ياـههورگ  رد 

. دننکیم دشر  یتیبرت  هنیمز  تشادهب و  چیه  نودب 
. میتسه انم  رد  ار  بشما  اهنت  تسا و  منتغم  اههظحل  میدرگزاب . اهرداچ  هب  دیاب  تسا و  گنت  تقو 
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اهنز تعامج  تماما  نم  تفرگ و  هدهعهب  ار  نادرم  تعامج  تماما  ناوراک  یناحور  دندوب . زامن  هدامآ  اهمناخ  مدیسر ، هک  اهرداچ  هب 

تاجرد هب  ایآ  نونکا  میتشگزاب . لاح  رد  تسا ؛ انم  رد  ام  فقوت  بش  نیرخآ  بشما  هک  دش  رازگرب  لسوت  رگید  راب  زین  زامن  زا  دـعب  ار .
؟ میاهدیرب رس  ار  سفن  ناطیش  میاهدیسر و  برق 

یتینهذ نینچ  ربکا ، یلع  نیسح و  ماما  میهاربا و  لیعامـسا و  بسانت  دیاش  مداتفا !؟ (ع ) نیـسح ماما  ربکا  یلع  دای  ارچ  لسوت  رد  منادیمن 
ربمایپ هب  مدرم  نیرتهیبش  هک  (ع ) نیـسح ماما  دـنزرف  اما  دـشن ، ینابرق  (ع ،) میهاربا ترـضح  دـنزرف  هک  توافت  نیا  اـب  درکیم . یعادـت  ار 

: » تفگ دید ، ار  ربکا  یلع  هراپهراپ  ندب  (ع ) نیسح ماما  هک  هاگنآ  دیدرگ و  ینابرق  دوب  (ص ) ادخ
كاوس دوبعم  كرمأل ال  ًامیلست  کئاضقب و  ًاضر  یهلإ 

(1) .« 

مهدزاود زور 

تنس لها  زا  یخرب  دوشیم . غولـش  رهظزادعب  نوچ  میهد ؛ ماجنا  ار  یمر  رهظ  زا  شیپ  دیاب  میتسه . انم  رد  هک  تسا  يزور  نیرخآ  زورما 
بجاو ندرک  یمر  مهدزاود  زور  رهظزادعب  هک  دنراد  هدیقع 

ص 248. ج 7 ، یلع ، مامالا  هعوسوم  - 1
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. دننک یمر  رهظ ، ناذا  زا  سپ  ات  دناهدامآ  همه  رطاخ  نیمه  هب  تسا و 

دادعت اب  دـناتکرح - رد  تارمج  يوس  هب  ناشناوراک  ياهمچرپ  تشپ  رد  هک  اهیناریا - زج  میدـش ، تارمج  یهار  زامن  زا  دـعب  حـبص ،
زا يدادـعت  ماحدزا ، تلع  هب  لاس  ره  تسا . انم  یغولـش  جوا  رهظ  زا  دـعب  زورما  مینکیم . دروخرب  مه  اهروشک  رگید  جاـجح  زا  یکدـنا 

. دنوشیم فلت  نارئاز 
نیا تفر ؟ میهاوخ  نوریب  انم  نیمزرـس  زا  رپ ، ِتسد  اب  ایآ  مینکیم . مجر  ار  ناطیـش  هک  تسا  یپاـیپ  زور  هس  اـم  تسا و  رخآ  زور  زورما 

ییوس زا  تسا ؛ دوهـشم  اًلماک  اجر  فوخ و  تلاح  مرگنیم ، هک  اـههرهچ  رد  تسا . هدرک  لوغـشم  ار  منهذ  تدـش  هب  هک  تسا  یـشسرپ 
تمحر هب  دیما  رگید  يوس  زا  دشاب و  هداتفین  لوبقم  شهاگرد  هب  یتخـس  تقـشم و  همه  نیا  هکنیا  زا  فوخ  زور و  دـنچ  نیا  یگتـسخ 

هرمج موس ، یطسو و  هرمج  مود ، يرغص ، هرمج  لوا ، میدرک . زاغآ  ار  یمر  دوب . هدرک  عولط  باتفآ  میدیسر ، هک  تارمج  لحم  هب  ادخ .
. دیسر نایاپ  هب  انم  رد  نامراک  رگید  هبقع ،

هتفر حبص  زامن  زا  شیپ  هک  تفگ  يدماین !؟ یمر  هب  ارچ  هک  مدرک  شرادیب  دوب . هدیباوخ  تحار  جاجح  زا  یکی  میتشگرب  هک  اهرداچ  هب 
. دنیـشنب هناحبـص  هرفـس  رـس  هک  دـشیم  هداـمآ  لاحـشوخ  تسمرـس و  نونکا  تسا و  هداد  ماـجنا  ار  شایمر  دـناهتفگ ، ناذا  هک  نیمه  و 

: متفگ ارچ !؟ دیسرپ : یهد ! ماجنا  دیاب  هرابود  متفگ : تفرگ . ماهدنخ 
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، دوشیم غولـش  یلیخ  رهظ  زا  دـعب  متفگ : هک  دزادـنیب  ریخأت  تساوخیم  دوب ، هدـش  تحاران  تسین . حیحـص  یمر  باـتفآ  عولط  زا  شیپ 

چیه راگنا  تفگ : تفریم ، نوریب  هک  رد  زا  درک . تکرح  دیشوپ و  ار  اهییاپمد  قفوم ، اما  هتسخ  نایجاح  هدنخ  نایم  رد  ورب . الاح  نیمه 
. تشگزاب هتفوک  هتسخ و  هک  دوب  رهظ  ياهیکیدزن  داد . ماجنا  تروشم  نودب  دیابن  جح  رد  ار  يراک 

زا سپ  یکی  نایناریا  ياهناوراک  دندوب ، لاوز  زا  دعب  هرمج ، یمر  يوپاکت  رد  تنس  لها  هکیلاح  رد  میدشیم . تشگزاب  هدامآ  مکمک 
. داتفایم بات  بت و  زا  انم  دـشیم و  یلاخ  هتفرهتفر  اهرداچ  دـندشیم . جراخ  انم  نیمزرـس  زا  دـندرکیم و  عمج  ار  دوخ  طاـسب  يرگید 

! يورب يراذگب و  دیاب  دعب  ییآیم و  یقایتشا  روش و  هچ  اب  هک  مداتفا  ایند  دای  هب  هرابود 

جح تافلت 

طوقـس تارمج  لـپ  فارطا  زا  يداـیز ، دادـعت  تیعمج ، ماـحدزا  ترثک و  رثا  رب  مدینـش ، هک  میدوب  لـته  رد  مهدزاود  زور  رهظ  زا  دـعب 
زا دعب  ار  تارمج  یمر  دندیقم  ّتنس  لها  مهدزاود ، زور  رد  دش ، هتفگ  هکنانچ  دناهتفر . نیب  زا  هدنام و  اپ  تسد و  ریز  رد  ای  دناهدرک و 

هک دوشیم  دح  زا  شیب  ماحدزا  بجوم  هلأسم  نیا  دنهد ؛ ماجنا  لاوز 
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رفن رازه  زا  شیب  هتـشک و  یجاح  هجیتن 350  رد  هک  دـندش  ترپ  نییاپ  هب  لپ  زا  مدرم  زا  يرایـسب  دایز ، ماحدزا  تلع  هب  لاسما  هنافـسأتم 

. دناهدرک زاغآ  ار  راک  تعرسهب  دوش و  يزاسزاب  هقبط  جنپ  رد  تارمج  لپ  هدش  رارق  ایوگ  هثداح ، نیا  زا  سپ  دندش . حورجم 
نیا دیدرگ . رفن  ندـش 53  ینابرق  بجوم  تخیر ، ورف  زاگ  لوسپک  یگدـیکرت  تلع  هب  ًالامتحا  هک  یلته  هکم ، رد  هثداح ، نیا  زا  لبق  اما 

تعاس ًاقافتا  دندوب . هتـشگزاب  لته  هب  تحارتسا  يارب  رهظ  زامن  زا  جاجح  هک  یتعاس  داد ؛ يور  هبنـشجنپ  رهظزادعب   1 تعاس 30 / هثداح 
هب نامتخاس  هتبلا  مداد . يراکبارخ  ِلاـمتحا  مدوب . سیلپ  ياهنیـشام  اـهسنالوبمآ و  رورم  روبع و  دـهاش  متفریم ، هثعب  هب  هک  دوب   2 / 30

(1) دوب . هتخیر  ورف  اج  کی  یگدوسرف ، تلع 
ندش هفخ  نآ  نیرتمهم  هک  هداد  خر  جح  مایا  رد  یهباشم  ثداوح  زین  هتشذگ  ياهلاس  رد  هتشادن و  لاسما  هب  صاصتخا  هعقاو  نیا  ایوگ 
تلع هب  دنتفریم ، انم  تمس  هب  لنوت  نیا  قیرط  زا  قیرشت  مایا  رد  هک  یجاجح  تسا . هدوب  انم  لنوت  رد  1990 م . لاس 1410 ه / رد  جاجح 
دندش هرصاحم  رگید ، فرط  زا  تیعمج  ماحدزا  راشف و  فرط و  کی  زا  امرگ  اوه و  دوبمک  هجیتن  رد  و  هیوهت ، ياههاگتسد  ندش  بارخ 

(2) دنداد . تسد  زا  ار  دوخ  ناج  یجاح  و 1400 

MECCA, Saudi Arabia( Reuters ), January, 6, 2006 - 1

2001 لاس 1421 ه / رد  دندش ؛ هتشک  تارمج  یمر  رد  ماحدزا  رثا  رد  نت   250 2004 م . لاس 1424 ه / رد  رامآ  یخرب  رب  انب  نینچمه  - 2
رد رئاز   350 م .  1997 ه / لاـس 1417  رد  دـنتفر و  نـیب  زا  رئاز   108 م .  1998 ه / لاـس 1418  رد  دـندش ؛ هتـشک  تاـفرع  رد  نت   35 م .

( . www .al -Bab .com، بابلا تیاس  .) دنتفر نیب  زا  رئاز  زین 270  1994 م . لاس 1414 ه / رد  دندش ؛ فلت  انم  يزوسشتآ 
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دیاـش هـک  دوـشیم  عیاـش  جــح  ماـیا  رد  زین  ییاـهيرامیب  اـیند ، رــسارس  زا  نوگاـنوگ  دارفا  روـضح  تـلع  هـب  ثداوـح ، نـیا  رب  هوــالع 

هب نتفر  زا  لبق  ام ، روشک  جاجح  ببـس  نیمه  هب  دـنوشیم ، التبم  نآ  هب  جاجح  زا  يدادـعت  لاـس  ره  دـشاب . تیژننم  نآ ، نیرتكاـنرطخ 
، يدوعس ناتسبرع  رد  2000 م . لاس 1420 ه / رد  تشادهب  یناهج  ياهنامزاس  زا  یکی  هتفگ  هب  دننک . قیرزت  تیژننم  نسکاو  دـیاب  جـح 

(1) دناهتخاب . ناج  اهنآ  زا  نت  نایم 55  نیا  زا  هک  دش  ییاسانش  يرامیب  نیا  هب  يالتبم  دروم ،  199 جح ، مایا  رد 
. تفر ایند  زا  زور  دنچ  زا  سپ  دش و  التبم  يرامیب  نیمه  هب  جح ، زا  تشگزاب  زا  سپ  زین  ام  ماوقا  زا  یکی 

. دنروآیم تاغوس  ار  يرامیب  نیا  جاجح ، رتشیب  ًابیرقت  هک  تسا  یگدروخامرس  ازنآولفنآ و  زین  جیار  یلومعم و  يرامیب 
تافلت رامآ  رتقیقد  ياهيزیرهمانرب  اب  دناوتیم  ناتـسبرع  تلود  اما  دشاب ، لکـشم  رایـسب  یتیعمج ، نینچ  لرتنک  دسریم  رظن  هب  دنچ  ره 

. دروایب نییاپ  ار 

.UN. World Health Organization, Report: 12 April 2000 - 1
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هّکم

. دوب هدنام  یقاب  هّکم  لامعا  طقف  میدیسر ، لته  هب  رهظ 
، دیع زور  لامعا  زا  سپ  تنس ، لها  زا  يرایسب  دنچ  ره  میدرک . تکرح  مارحلادجـسم  فرط  هب  لامعا  ماجنا  يارب  میدروخ ، هک  ار  راهان 

هدناسرت ار  همه  تیعمج  ماحدزا  زا  تشحو  دوب . غولش  یلیخ  مارحلادجـسم  لاح  نیا  اب  دنهدیم ، ماجنا  ار  هکم  لامعا  دنیآیم و  هکم  هب 
. انم رعشم و  تافرع و  مکارتم  تخس و  لامعا  زا  دعب  صوصخ  هب  دوب .

هب دجـسم ، لخاد  دوب . هدـنام  یقاب  ءاسن  فاوط  زامن  ءاسن و  فاوط  هورم ، افـص و  نیب  یعـس  فاوط ، زامن  فاوط ، طقف  لاـمعا ، زا  نونکا 
. میتشگزاب لته  هب  رهظ  زا  دعب  میهد و  ماجنا  ار  لامعا  میتسناوت  ناوراک  یناحور  يربهر 

. میدش یجاح  حالطصا  هب  دش و  مامت  جح  لامعا  ماجنارس 
ادـخ ینامهیم  قیال  ًاعقاو  ایآ  اما  یجاح ،»  » دـنیوگب همه  میتشگزاب  هک  ناریا  هب  دـیاش  تسا . نیگنـس  یلیخ  یجاح  موهفم  جـح و  راـب  اـما 

؟ میاهدوب
جاجح زورما  نیمزرـس ، نیا  رد  اقآ ، درک : ضرع  يرَهُز ، مان  هب  (ع ) قداص ماـما  ناراـی  زا  یکی  تاـفرع ، يارحـص  رد  هک ، دـننکیم  لـقن 
، لد مشچ  هب  ماما ، زاجعا  هب  وا  دنتفرگ و  وا  نامشچ  لباقم  رد  ار  دوخ  تسد  تشگنا  ود  نایم  (ع ) ماما دناهدرک . ادیپ  روضح  یناوارف 
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، غـالا لکـش  هب  يرگید  دـیاش  گرگ و  لکـش  هب  یموس  كوـخ و  لکـش  هب  يرگید  هنیزوـب ، لکـش  هب  یکی  دـید ، ار  اـهناسنا  تقیقح 

: دومرف يرَهُز »  » بجعت جوا  رد  (ع ) ماما
(1) جیِجَْحلا . َّلَقَأ  َو  جیجَّضلا  َرَثْکأ  اَم 

! یعقاو نارازگجح  دنامک  ردقچ  دننزیم و  هجض  ارحص  نیا  رد  هک  يدارفا  دندایز  ردقچ 
زا هک  هفرع ) ) نیمزرـس نیا  يانعم  سپ  تسا ؟ یجاح  درک ، هلان  نیمزرـس و  نیا  رد  دـمآ  هک  ره  اـیآ  تسیچ ؟ نخـس  نیا  موهفم  یتسارهب 

فاوط و یمر و  اًلک  و  تسیچ ؟ دوشیم  یشان  هشیدنا  روعش و  زا  هک  رعشم  يانعم  ای  و  دوشیم ؟ هچ  دریگیم  همـشچرس  تخانـش  موهفم 
؟ دوشیم هچ  دشاب ، رارسا  هب  هجوت  تفرعم و  نودب  رگا  لاعفا ، هیعدا و  راکذا و  ریاس 

جح اًلـصا  يدرکن ، نینچ  رگا  ینک و  تین  دـیاب  اههظحل  لامعا و  یمامت  رد  هک  مدرک  لقن  اًلبق  یلبـش  اـب  ار  (ع ) داجـس ماـما  يوگوتفگ 
!؟ ینکن ار  تیصعم  هانگ و  كرت  دصق  دوجو ، يافرژ  زا  يدنبب و  مارحا  هک  دوشیم  رگم  ياهدادن . ماجنا 

اهنآ هب  رگا  هک  انعم ، یهوبنا  زا  تسا  يرولبت  جح ، کسانم  یمامت 

. تسا هدش  رکذ  قداص 7  ماما  ریصبوبا و  نیب  وگوتفگ  نیا  رگید ، عبانم  رد  ص 261 ؛ ج 46 ، راونالا ، راحب  - 1
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لد رد  تسا و  نیدامن  یلامعا  همه  شايرود ، يّربت و  ات  هتفرگ  شایکیدزن  تبارق و  زا  جـح  لامعا  یمامت  درادـن . یـشزرا  دوشن ، هجوت 

. تسا لصاحیب  تمحز  اهنآ  هب  هجوت  مدع  هک  دراد  يدنلب  یناعم  دوخ 
: دنالفاغ جح  رارسا  موهفم و  زا  هک  دنکیم  نایب  ار  ینایجاح  لاح  ناتسلگ ، رد  يدعس 

لادج قوسف و  داد  میداتفا و  مه  يور  رـس و  رد  فاصنا  هدایپ . مه  رفـس  نآ  رد  یعاد  دوب و  هداتفا  جـیجح  ناگدایپ  نایم  رد  یعازن  یلاس 
؛ دوشیم نیزرف  دربیم ، رـس  هب  جنرطـش  هصرع  وچ  جاع  هدایپ  بجعلل ! ای  تفگیم : دوخ  لیدـع  اب  هک  مدینـش  ار  ینیـشن  هواجک  میدادـب .

(1) دنوش . رتب  دنرب و  رس  رب  هیداب  جاح ، ناگدایپ  دوب و  هک  ددرگیم  نآ  زا  هب  ینعی 
: دیوگیم دنتسین ، شیاسآ  رد  وا  نابز  تسد و  زا  مدرم  دنکیمن و  رثا  وا  رد  جح  هک  یسک  هب  تبسن  ای  و 

دردیم  رازآ  هب  قلخ  نیتسوپ  وک  ار  يازگ  مدرم  یجاح  يوگب  نم  زا 
دربیم  راب  دروخیم و  راخ  هراچیب  کنآ  يارب  زا  تسا ، رتش  یتسین ، وت  یجاح 

: دیوگیم یتحاران  اب  سپس  و 

 ... اما دوشیم ، ریزو  هب  لیدبت  تیاهن  رد  دوریم ، شیپ  هب  هدایپ  نوچ  هک  تسا  جنرطش  يزاب  رد  زابرس  هب  يدعس  هراشا  - 1
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تسا  ناتسکرت  هب  يوریم  وت  هک  هر  نیاک  یبارعا  يا  هبعک  هب  یسرن  مسرت 
یلو تسا ، هدـش  نم  بیـصن  جـح  رفـس  دـنراد ، ار  هناخ  نیا  ترایز  يوزرآ  رفن  اهنویلیم  هک  یلاح  رد  هدـناوخ ، ارم  هدرک ، توعد  ادـخ 

؟ ماهدرک ادا  ار  یناـمهیم  قـح  مراد و  یگداـمآ  اًلـصا  اـیآ  ماهدرک . یناـمهیم  نیا  هداـمآ  ار  دوـخ  رادـقم  هچ  اـت  متـسه . نم  رگید ، فرط 
 ... میرذگب

ییاوه بآ و  طیارـش  رطاـخ  هب  هک  منکیم  رکف  دراـخیم . میولگ  تسا ، هقیقد   9 تعاس 15 / هک  نآلا  ات  رهظ  زا  ماهدـمآ . ماـمح  زا  هزاـت 
فکومیب رس  يور  وپماش  هک  مدیمهف  بشما  تسا . هدش  عمج  شتسوپ  منکیم  ساسحا  ماهدیشارت ، مه  ار  مرـس  دشاب . انم  درـس  هدولآ و 

! دنکیمن
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ناتسبرع هعماج  مجنپ : لصف 

ناتسبرع

لبق ياـهزور  هلولو  روش و  نآ  زا  دـندرگیم . زاـب  دوخ  ياهنیمزرـس  فرط  هب  ناـیجاح  دوشیم و  رتتوـلخ  مارحلادجـسم  اـهزور ، نیا 
ترایز ضوع ، رد  درادن ؛ دوجو  نارئاز  نایم  رد  قباس  روش  هدرک و  شکورف  نآ  بات  بت و  جـح و  ياوه  لاح و  دـنچ  ره  تسین . يربخ 

. دراد دوجو  یفاک  تصرف  تسین و  غولش  هتشذگ  لثم  رگید  فاطم  هدش ، رتتحار 
تصرف نیا  میشاب و  هکم  رد  دیاب  یتدم  زونه  رگید  فرط  زا 
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دهاش مالسا ، زا  سپ  نارود  لوط  رد  هک  ینیمزرس  مشاب ؛ هتشاد  شیاهتوق  اهفعض و  ناتسبرع ، هعماج  هب  مه  یهاگن  هک  تسا  یبسانم 

. تسا قشاع  ناملسم  اهنویلیم  ياهلد  هلبق  هک  ینیمزرس  هدوب ؛ یناوارف  ياهزیخ  تفا و 
. تسا هدش  موسرم  هنوگنیا  یلو  دشاب ، هتشاد  تافانم  همانرفس  لصا  اب  دیاش  دنچ  ره 

زورما ناتسبرع 

(، 60) رطق (، 676) نامع (، 222) تیوک (، 728) ندرا (، 814) قارع ياهروشک  اب  تحاـسم ، عبرم  رتمولیک  اب 1960582  يروشک  ناتسبرع ،
لاس 1418 ه/ رد  هک  هدیدرگ  هئارا  یفلتخم  رامآ  روشک  نیا  تیعمج  دروم  رد  دراد . كرتشم  زرم  رتمولیک  ( 1458) نمی و  ( 457) تاراما

لاح رد  تیعمج ، دشر   3 باستحا 41 / اب  دناهدوب . یجراخ  رفن  دادعت 5244058  نیا  زا  تسا و  هدـش  دروآرب  رفن   20785955 م ،  1998
(1) دشاب . رفن  نویلیم  دودح 24  دیاب  رضاح 

رد روشک  نیا  تیعمج  روشک ، نیا  یمسر  تاماقم  هتفگ  قبط  تسا . توافتم  رایسب  ناتسبرع  تیعمج  دروم  رد  دوجوم  ياهرامآ  هتبلا  - 1
رتمک یمک  ار  روشک  نیا  تیعمج  زین  للم  نامزاس  یبرغ  عبانم  زا  یکی  لاـس  نیمه  رد  تسا . هدوب  رفن   14870000 لاس 19901410 ه ،/
روشک نیا  تیعمج  دیاب  2000 م ، لاس 1420 ه / رد  تیعمج  يالاب  دـشر  روشک و  نیا  هتفگ  هب  تیانع  اب  تسا . هدز  نیمخت  راـمآ  نیا  زا 

؛ دشاب نویلیم  دودح 20 
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نیرتتیعمجرپ هدوب ، اهرهـش  نکاـس  روشک  مدرم  % 67 تسا . تـیعمج  رفن  ياراد 3700000  نآ ، رهـش  نیرتگرزب  تختیاپ و  ضاـیر ،

، هّدج ياهرهـش  هب  ناوتیم  روشک ، نیا  تیعمجرپ  ياهرهـش  هلمج  زا  دهدیم . لیکـشت  ار  روشک  تیعمج   8 دودح 2 / ضایر ) ) نآ رهش 
خرن لاس .  46 نانز 5 / لاس و   44 روشک 2 / نیا  رد  نادرم  رمع  طسوتم  درک . هراشا  فوفه  نارهظ و  هرونم ، هنیدـم  فئاـط ، همظعم ، هّکم 

(1) و دصرد .  2 يرهش 7 / تیعمج  دشر  دصرد و   3 ناتسبرع 5 / تیعمج  دشر  رازه . رد   20 ریمو 2 / گرم  خرن  رازه ، رد   49 دلوت 5 /
تسا (2) رازه  رد   110 لاس ، کی  ریز  ناکدوک 

نیرتگرزب روشک  نیا  هجدوـب ؛) % 75) تسا تفن  شدـمآرد  نیرتمهم  سراف ، جـیلخ  هیـشاح  ياهروشک  رگید  دـننام  يداـصتقا ؛ رظن  زا 
ریذـپانراکنا کـپوا  رد  شـشقن  تسا و  تفن  هدـننک  رداـص  نیرتگرزب  و  هدـش ) هتخانـش  عباـنم  زا  % 27) دراد راـیتخا  رد  ار  یتفن  عباـنم 

. دشابیم
، یعامتجا تیعقوم  رظن  زا  یلو  دننکیم ؛ يزاب  روشک  نیا  داصتقا  رد  یمهم  شقن  دنتـسه ، رفن  نویلیم  جنپ  زا  شیب  هک  یجراخ  نارگراک 

. دنرادن یهاگیاج 

. تسا لاس  ناریا 56  رد  یبرغ 74 و  ياهروشک  رد  مقر  نیا  - 1

 Fact book of Saudi Arabia ;CIA؛ ناتسبرع روشک  یگنهرف ، ياهشهوژپ  یگنهرف ، بالقنا  یلاع  ياروش  - 2
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هداـیپ ار  نارئاز  اـهوردوخ  هک  ییاـج  ناـمه  مرح . کـیدزن  صوـصخ  هب  درک . بـلج  ار  مهجوـت  اهادـگ  تیعـضو  مرح ، ریـسم  رد  زورما 
رایسب یعضو  دنتسه و  هایس  بلغا  ماهدیدن . زین  ماهتفر  هک  يرگید  ياهروشک  رد  هکلب  ناریا ، رد  هن  ار  شاهنومن  هک  ییاهادگ  دندرکیم .

ياـهفرح ینک ، شوگ  تقد  اـب  رگا  هک  تسا  ناـنآ  هودـنا  درد و  زا  یکاـح  ناـشکورچ  نیچ و  هتخوـس و  ياـههرهچ  دـنراد . راـبتقر 
تلادع زئاح  تسد و  کی  ياهعماج  ناتـسبرع  هعماج  هک  دیمهف  ناوتیم  یبوخ  هب  اهرامآ ، عبانم و  یخرب  هب  هاگن  اب  دنراد . وت  اب  يرایـسب 

. تسین یعامتجا 
داژن هلیبق و  هاگیاج  دیدرگیم . متخ  ناگدرب  هب  دـشیم و  عورـش  ارما  فارـشا و  زا  هک  یتاقبط ، هدوب  ياهعماج  مالـسا ، زا  شیپ  ناتـسبرع 

تاـقّلعت یگتـسباو و  دـنک ، صخـشم  ار  وا  یعاـمتجا  شقن  هاـگیاج و  درف ، کـی  ياهیگتـسیاش  هکنآ  زا  لـبق  تشاد و  تـیمها  رایـسب 
یسک نوچ  دوب ؛ حابم  وا  ناج  لام و  نوخ ، تشادن و  زین  تینما  تشادن ، ياهناوتشپ  یسک  رگا  دوب . هدننک  نییعت  وا  ياهلیبق  یگداوناخ و 

. دوب نیمه  زین  نادرمناوج » نامیپ   » ای لوضفلافلح »  » نامیپ هفسلف  نیرتمهم  دیاش  دزیخرب و  وا  یهاوخنوخ  هب  هک  دوبن 
، تشاد تیلهاج  رد  هشیر  هک  ار  اهيدنبزرم  نیا  ات  دیشوک  شیوخ ، تلاسر  ياهماگ  نیتسخن  نامه  رد  (ص ،) مالسا یمارگ  ربمایپ 
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:) دهد رارق  يرگید  رایعم  كالم و  نآ ، ياج  هب  درادرب و  نایم  زا 

ْمُکاْقتَأ ِهللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ 
(1) (. 

زین تسنادیم ، كارتشا  لماع  ار  مالسا  گنر و ...  تیلم ، داژن ، ياج  هب  دیدرونیمرد و  ار  اهزرم  هک  یمالـسا  تما  هشیدنا  نایم ، نیا  رد 
. تشاد ربمایپ  رکفت  نیمه  رد  هشیر 

دوب یمالسا  تموکح  لیکشت  شماگ  نیتسخن  درک ، ترجه  هنیدم  هب  هکم  زا  تثعب ) مهدزیـس  لاس  رد  ) ربمایپ هک  یماگنه  لیلد  نیمه  هب 
يارب دارفا  باختنا  هک  تسانیا  بلاج  ناناملسم . نایم  يردارب  توخا و  نامیپ  داجیا  یمالسا ، تموکح  لیکـشت  هار  رد  شمادقا  نیلوا  و 
لمع دوخ  ياههتفگ  هب  یبوخ  هب  یلمع ، هریس  اب  زین  ربمایپ  دوب . دیفس  هایـس و  ریقف و  ینغ و  فیعـض ، يوق و  نایم  هراومه  يردارب ، نامیپ 

: » دومرف درکیم ، اغوغ  بارعا  نایم  رد  یمجع  ای  یناریا  دض  نایرج  هک  ییاضف  تیعضو و  رد  هک  اجنآ  ات  درکیم ؛
تیبلا لهأ  اّنِم  ناملس 

. دوب هدومرفن  دوخ  یباحص  نارای و  زا  کیچیه  دروم  رد  هک  ياهلمج   ؛»
، دروآرب رس  ياهشوگ  زا  یهاگ  دنچ  زا  ره  تفرگ و  توق  رگید  راب  تیلهاج  ياههشیر  شتلحر  زا  سپ  شرایسب ، ياهشالت  دوجو  اب  اما 

تلحر زا  سپ  (س ) ارهز ترضح  ياههبطخ  رد  هکنانچ 

«. تسامش نیرتاوقتاب  دنوادخ  دزن  امش  نیرتیمارگ  انامه  ، » 13 تارجح : - 1
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رب زین  دـسح  هنیک و  ینمـشد و  نیکرچ  ياـهلمد  ربماـیپ ، تلحر  زا  سپ  هـکنآ  هژیوهـب  تـسا ؛ هدـش  هراـشا  اـهنآ  هـب  (ص ) ادـخ ربماـیپ 
زین هبدـن  ياعد  رد  تفر . هناشن  (ص ) ربمایپ تیب  لـها  فرط  هب  رتشیب  زین  اـهيزوتهنیک  نیا  ناـکیپ  كون  دـش و  هدوزفا  ياهلیبق  تارخاـفت 

: میناوخیم
. ِِهتَوادَع یلَع  ْتَّبَضَأَف  َّنُهَْریَغ ، َو  ًۀَِّیْنیَنُح  َو  ًۀَّیِرَْبیَخ  َو  ًۀَّیِرَْدب  ًاداقْحَأ ، ْمَُهبُوُلق  َعَدْوَأَف 

دنتفرگ لد  رد  ار  یلع  هنیک  ناشناگدنامزاب  دیدرگ و  هریغ  ربیخ و  نینح و  ردب و  گنج  هعقاو  زا  هنیک ، دـقح و  زا  رپ  ناشیاهلد  هجیتن  رد 
. دندرک مایق  وا  ینمشد  رب  یناهنپ ، هنیک  نآ  رثا  رد  و 

. تسا هدوب  زین  و ...  نایسابع ، نایوما ، تموکح  هرود  رد  دوشیم ، هدید  اهنارود  راصعا و  یمامت  رد  ییاضف  نینچ 

ناتسبرع زورما  هعماج 

هراشا

ییوس زا  یتاقبط و  ياهعماج  ناتـسبرع ، هعماـج  زا  هدرک و  رگهولج  نردـم  لکـش  هب  ار  دوخ  یتاـقبط ، ياهفاکـش  زین  رـضاح  رـصع  رد 
. تسا هتخاس  دیدج  يرالاسردپ  یعون  یبارش ، ماشه  لوق  هب  ای  یتنس  يرادهیامرس 

(ص) مالـسا یمارگ  ربمایپ  رهطم  دـقرم  ادـخ و  هناخ  ترایز  يارب  اـیند  رـسارس  زا  هک  ناملـسم  اـهنویلیم  رظنم  رد  هلاـس  ره  تیعـضو  نیا 
رارق دنیآیم ،
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: تسا تیّلم  هورگ و  دنچ  زا  یبیکرت  ناتسبرع  هعماج  عومجم  رد  دراد .

بارعا . 1

، ینوخ ياهلیبق و  ياههقلع  هب  نانچمه  هتفرـشیپ ، یفرـصم  يژولونکت  نردم و  ياهجرب  رانک  رد  مکی و  تسیب و  نرق  رد  ناتـسبرع  روشک 
مهم ریاشع  زا  یخرب  دوشیم . صخـشم  رایعم  نیا  هب  هجوت  اب  وا  یعامتجا  شقن  تردق و  لرتنک  رد  درف  هاگیاج  تسا و  دـنبیاپ  تدـش  هب 

میـسقت رگید  ییاههریت  هب  کی  ره  هک  تالطیوه ؛ یباـنج و  مزاوع ، هبلـص ، هلور ، هدـیاشر ، هزینع ، رعـش ، رطعلا ، زا : دـناترابع  ناتـسبرع 
دنتسه (1) . هزینع  ةریشع  خیلاصم  لآ  هریت  زا  يدوعس  نادناخ  دنوشیم .

درب و یپ  ینوگمهان  نیا  هب  دراذگ  ناینب  ار  دوعسلآ  هلـسلس  دیـسر و  تردق  هب  زیزعلادبع  کلم  هک  1932 م . لاس 1350 ه / رد  دناهتفگ 
نیمه هب  دـنک و  ادـیپ  ینوخ  طابترا  یعون  هب  برع ، دـنمتردق  ياـههداوناخ  لـیابق و  اـب  اـت  دیـشوک  دوخ ، تردـق  ياـههیاپ  میکحت  يارب 
هجیتن رد  دوب . رتخد  زا  شیب  رـسپ و  مکتسد 43  نآ  لصاح  هک  درک  جاودزا  فلتخم  فیاوط  زا  ناـنز  زا  يدادـعت  اـب  یتیاور  هب  روظنم ،

. دسریم رفن  رازه  ات 30  دودح 20  هب  هتفای و  شیازفا  یتنطلس  نادناخ  ياضعا  رامش  نونکا 
یلیخ لیصا ، حالطصا  هب  ياهلیماف  لیابق و  نایم  یتاقبط  هلصاف 

. ناتسبرع روشک  یگنهرف ، ياهشهوژپ  یگنهرف ؛ بالقنا  ياروش  - 1

http://www.ghaemiyeh.com


173 ص :
لیصا ار  دوخ  هلیبق  دارفا  هک  هریدخ ؛»  » و هلیبق » : » دناهدرک میـسقت  تمـسق  ود  هب  ار  ناتـسبرع  یموب  مدرم  یخرب ، هک  يروط  هب  تسا ؛ دایز 

یگتسباو ياعدا  هک  دنتسه  فارشا  نآ  دراد و  دوجو  يرگید  میـسقت  زاب  دنرادن . یلیـصا  گرزب و  ناکاین  دادجا و  هریدخ ، اما  دننادیم ،
. دنانکاس دجن  رد  ًاضعب  زاجح و  هقطنم  رد  زین  رتشیب  دنراد و  ار  (ص ) ربمایپ نادناخ  هب 

هدروآ ناتـسبرع  هب  راک  يارب  مهدزون  نرق  رخاوا  رد  هک  اهییاقیرفآ  هژیو  هب  نیرجاهم ؛ هریدخ و  هقبط  ود  نایم  ياهجاودزا  تلع  هب  هتبلا 
دوـجو هب  روـشک  نیا  رد  زین  ياهگر  ود  هناـیماع ، حالطـصا  هب  تاـقبط  دـندمآ  نیمزرـس  نیا  هب  دوـخ  يدـالیم  هاـجنپ  ههد  رد  اـی  هدـش و 

(1) دناهدمآ .

اهیجراخ . 2

رظن زا  اهنآ  هدمع  هک  تسا  ینایجراخ  رامـشیب  دادـعت  هدرک ، ینوگمهان  ّتتـشت و  راچد  ار  ناتـسبرع  هعماج  هک  یلئاسم  زا  رگید  یکی 
. دنرادن ناتسبرع  موسر  گنهرف و  اب  ياهقلع  چیه  يداقتعا ، یگنهرف و 

تیعمج ّلک  مراهچ  کی  1992 م . لاس 1412 ه / رامآ  هب  انب 
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. دـناهدرک ترجاهم  روشک  نیا  هب  رواجم ، یمالـسا  ياـهروشک  زا  ناـنآ  تیرثکا  هک  دـنهدیم  لیکـشت  یجراـخ  نارگراـک  ار  ناتـسبرع 
. دـنهدیم لیکـشت  دـناطابترا - رد  یماظن  یتفن و  عیانـص  اب  یعون  هب  هک  اهیـسیلگنا - اهییاکیرمآ و  ار  روشک  نیا  نارجاـهم  زا  یهورگ 

. دنشابیم ییاقیرفآ  ییایسآ و  ناناملسم  ًاتدمع  یقاب  بارعا و  ناتسبرع ، رد  نکاس  ياهتیلم  زا  يدایز  هدع 
رد نویلیم  جنپ  ات  راهچ  زا  رامآ  دناهدرک . هئارا  یعونتم  ياهرامآ  تسین و  تسد  رد  یقیقد  رامآ  روشک ، نیا  نکاس  ياهیجراخ  دادعت  زا 

40 كرت ، رفن  رازه   185 يدنه ، رفن  رازه   180 یناتـسکاپ ، رفن  نویلیم  کی  ات  رازه   750 ینمی ، رفن  نویلیم  کی  دـناهتفگ  تسا . ناسون 
، نیپیلیف دـنلیات ، اکناليرـس ، نیطـسلف ، نامع ، برغم ، یلاـموس ، نادوس ، ياـهروشک  زا  یـشدالگنب و  رفن  رازه   40 ییاـکیرمآ ، رفن  رازه 

(1) دننکیم . یگدنز  اجنآ  رد  ینارجاهم  زین  و ...  هرک ، ناریا ،
زین رجاهم  هعماج  رجاهم ؛» هعماـج   » و یموب » هعماـج  : » درک میـسقت  شخب  ود  هب  ار  ناتـسبرع  هعماـج  ناوتیم  رگید  یمیـسقت  رد  نیارباـنب ،
زین ناسانـشراک  ناگربخ و  نارجاهم ، نایم  رد  هتبلا  دـناهدش . ریزارـس  نیمزرـس  نیا  هب  ریقف  ياـهروشک  زا  هک  دنتـسه  رگراـک  هقبط  رتشیب 

ياههژورپ يارب  اهروشک  ریاس  زا  هک  دنایناصصختم  دارفا  نیا  هک  دنتسه 

. تیعمج یشزومآ ، ماظن  يدوعس ، ناتسبرع  یگنهرف ، ياهشهوژپ  یگنهرف ؛ بالقنا  یلاع  ياروش  هناخریبد  - 1
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یماظن ياهتسپ  رد  رتشیب  هک  ار  اهییاکیرمآ  دـناهدرک . ترجاهم  روشک  نیا  هب  تسا - يزرواشک  تفن و  هنیمز  رد  رتشیب  هک  يداصتقا -

. درب دای  زا  دیابن  زین  ار  دنراد  تیلاعف  يراشتسم  و 
زاغآ اب  دعب  هب  هاجنپ  ههد  زا  دنتـسه - ناملـسم  ياهروشک  زا  ًاتدـمع  هک  ناتـسبرع - روشک  رد  نایجراخ  گنررپ  روضح  یخیرات ، رظن  زا 
تدش هب  راک  يورین  هب  زاین  نیفیرش ، نیمرح  تفن و  هنیمز  رد  هژیوهب  هعـسوت  دشر و  دنور  زاغآ  اب  دش . عورـش  روشک  نیا  يداصتقا  دشر 

. دندش راپسهر  روشک  نیا  هب  فلتخم ، ياهروشک  زا  رجاهم  يدایز  دادعت  هجیتن  رد  تفای ، شیازفا 
اب ناوارف  تاـکرتشم  دوجو  اـب  میماـنیم ، يدوعـس  یبرع - ار  نآ  اـم  هک  یگنهرف  ارچ  هک ، تسا  نیا  دراد ، دوـجو  اـجنیا  رد  هک  یـشسرپ 

؟ دهد رارق  ریثأت  تحت  ار  نانآ  تسا  هتسناوتن  نانامهیم ، موسر  گنهرف و 
: دراد یساسا  شقن  ییارگاو  نیا  رد  لماع  ود  نم  رظن  هب 

! راگزاسان نانآ  تاداقتعا  اب  تسا و  باذج  ریغ  روآلالم و  رایسب  نارجاهم  يارب  هک  نید  زا  نویباهو  سونأمان  تئارق  تسخن ،
. تسا هدرب  نیب  زا  ار  نامهیم  نابزیم و  نایم  یگنهرف  لماعت  ناکما  هک  یتاقبط  یگناگود و  ياضف  نامه  دوجو  يرگید ،

ییارآههبج بجوم  لباقتم ، كرد  مدع  نیگنس  ياضف  نینچ  دوجو 
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. تسا هدش  نامهیم  یموب و  فیط  ود 

ییاهتبحص رد  هک  دننکیم - يدنورهش  قوقح  زا  هدافتـسا  ناکما  مدع  یتلادعیب و  ضیعبت ، هب  مهتم  ار  نانابزیم  نانامهیم ، وس  کی  زا 
رگید فرط  زا  و  دوب - دوهـشم  اًلماک  ددرگیم ، دـیدرگ و  هراشا  اهنآ  هب  هاگیب  هاـگ و  زین  ثحاـبم  لـالخ  رد  دـش و  ناـیموب  ریغ  اـب  هک 

هب تبـسن  دننکیم و  يریگولج  تردـق  مره  رد  یموب  ریغ  دارفا  دورو  زا  تدـش  هب  دـننادیم و  دوخ  قلطم  کلم  ار  ناتـسبرع  هک  ینایموب 
. دناكانمیب نایموب  رب  نارجاهم  هبلغ 

. تسا هدروآ  دوجو  هب  وس  ود  ره  رد  ار  تینما  مدع  ساسحا  هنیک و  ینمشد و  زا  هدنکآ  ياضف  یعون  هشیدنا ، نیا  لاح ، ره  هب 

تاعوبطم باتک و 

. تسا نامدوخ  ياههاگترایز  فارطا  ياهیشورفباتک  نامه  هیبش  رتشیب  هک  مرح  فارطا  مدز . هکم  ياهیـشورفباتک  رد  یتشگ  زورید 
. یگنهرف تالوصحم  ینید و  فلتخم  ياهباتک  نآرق و  ياهراون 

دنزرف تیبرت  یسانشناور ، ياهباتک  مدز . اجنآ  هب  مه  يرس  تسا ؛ دوادنب »  » رازاب رد  یـشورفباتک  دنچ  تفگیم : نویناحور  زا  یکی 
یلیخ متخادنا ؛ اهنآ  ياوتحم  هب  یلامجا  یهاگن  تقو  دوبمک  اب  هک  مدید  زین  هعیش  دض  باتک  دنچ  اهنآ  رانک  رد  دوب . دایز  یلیخ  و ... 
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رد ق . 1418 ه . ياهلاس 1414 - یط  دننکیم . تیلاعف  ناتسبرع  رد  یتلود  یـصخش و  رـشان  یلک 350  روط  هب  دـندوب . هدرک  یفاصنایب 

هخسن نویلیم  جنپوتسیب  زا  اهنآ  دادعت  تسا  نکمم  یبیرقت ، ناگرامش  هب  هجوت  اب  هک  هدش  پاچ  باتک  ناونع   12596 لاس ، جنپ  تدم 
ناونع و  2561 یهاگـشناد ، ياههماننایاپ  اههلاسر و  تدم  نیمه  رد  دهف ، کلم  یلم  هناخباتک  سییر  تاراهظا  ربانب  دشاب . هدرک  زواجت 

. تسا هدوب  ناونع  ياراد 16592  مه  يرتویپماک  ياههمانرب  اههشقن و  يرصب ، یعمس و  تالوصحم 
دنتـسه و روشک  رب  مکاح  یـسایس  يرکف و  طخ  هدـننکوگزاب  عقاو  رد  دـنوشیم و  هرادا  تلود  رظن  ریز  تاـعوبطم  ناتـسبرع ، روشک  رد 

تلود زا  ار  دوخ  یـشم  طخ  مه  ناگدنـسیون  دـنراد . هباشم  یتیعـضو  زین  دـیارج  رگید  اـههمانزور و  دـننکیم . غیلبت  ار  تلود  یـشمطخ 
. دنوشیم هیذغت  نانآ  هلیسو  هب  هتفرگ ،

یهورگ ياـههناسر  يارب  ار  هعوـنمم  تاـملک  زا  یتـسرهف  دراد ، هدــهعرب  ار  تاـعوبطم  رب  تراـظن  رما  هـک  ناتــسبرع  گــنهرف  ترازو 
يرکف و رظن  زا  تایرـشن  رگید  تالجم و  اههمانزور ، دـش ، ناونع  هک  روطناـمه  دنتـسه . نآ  تیاـعر  هب  مزلم  تاـعوبطم ، هک  هدروآدرگ 

ملق يدازآ  دنکیم و  صخشم  ار  اهنآ  یشم  طخ  ناتسبرع ، تلود  دنوشیم و  هیذغت  تلود  هلیسوهب  ناگدنسیون ، طسوت  هرشتنم  تالاقم 
هب
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دوجو فلتخم  ياهتلود  فرط  زا  يذاـختا  ياهتسایـس  یـسررب  دـقن و  ناـهج و  هقطنم و  حطـس  رد  دوجوم  ياـهتیعقاو  جرد  ياـنعم 

تلود و طـسوت  زین  هماـنهام  یگتفه و  هلجم  يدادـعت  هناـیلاس و  هـنازور و  هیرـشن ، ناوـنع  يدوعـس 720  ناتـسبرع  رد  یلکروطهب  درادن .
(1) دریگیم . رارق  مدرم  رایتخا  رد  ناگیار  دوشیم و  رشتنم  وکمارآ ) ) اکیرمآ ناتسبرع و  تفن  یناپمک 

تلود نید و 

رد یمهم  شقن  ناتسبرع  رد  نید  اهروشک ، زا  يرایسب  فالخ  رب  تسا و  بهذم  ناتـسبرع ، هعماج  ياههفلؤم  نیرتمهم  زا  یکی  دیدرتیب 
. تسا هدرک  افیا  تردق  لرتنک 

تشگزاب دوشیم ، اعّدا  هک  یتئارق  دنراد ؛ باهولادبع  نب  دمحم  هیمیتنبا و  هک  یتئارق  اب  یلو  تسا ، یلبنح  بهذم  مالسا و  یمسر ، نید 
ار نآ  یمالـسا ، بهاذم  یمامت  هک  تسا  یتعدـب  دوخ  هک  یتئارق  تساهتعدـب ؛ كرـش و  زا  نآ  ناماد  ندومن  كاپ  لیـصا و  مالـسا  هب 

. دننکیم كرش  رفک و  هب  موکحم  ار  بهاذم  نآ  همه  زین  اهنآ  هتبلا  دنرامشیم و  یمالسا  میلاعت  فالخ 

. تاعوبطم یشزومآ ، ماظن  يدوعس ، ناتسبرع  یگنهرف ، ياهشهوژپ  یگنهرف ؛ بالقنا  یلاع  ياروش  هناخریبد  - 1
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تیباهو هنیشیپ 

وا ردـپ  مان  زا  یباهو ) ) تبـسن نیا  تسا و  يدـجن » یمیمت  باهولادـبعنب  دّـمحم  خیـش   » يرگیباهو یباـهو و  بهذـم  سـسؤم  یناـب و 
اهنآ هب  ناشنانمـشد  طسوت  یباّهو »  » بقل هک  دنیوگیم  دندنـسپیمن و  ار  تبـسن  نیا  اهیباهو  هچرگ  تسا . هدـش  هتفرگ  باهولادـبع » »
فلس هباحـص و  زا  ناشیوریپ  رابتعا  هب  یهاگ  و  يدّمحم » ، » باهولادبع نب  دّمحم  رابتعا  هب  یهاگ  ار  دوخ  ببـس  نیمه  هب  هدش و  قالطا 

شردپ دش . ّدلوتم  زاجح  دجن  عباوت  زا  هنییُع »  » رهـش رد  ق . لاس 1115 ه . رد  دّمحم  خیش  دنمانیم . هیفلـس » - » ناشدوخ داقتعا  هب  حلاص -
. تفریم رامش  هب  یلبنح  ياملع  زا  دوب و  یضاق  رهش  نآ  رد 

: دسیونیم دمحم  خیش  رصاعم  خروم و  نالحد ،» ینیز  دمحا  »
هک يروط  هب  تشاد ؛ تیاکح  صاخ  يدـیاقع  زا  هک  دـناریم  نابز  رب  یبلاطم  یهاگ  لیـصحت ، نارود  نامه  رد  باهولادـبع  نب  دّـمحم 

. درک دهاوخ  هارمگ  ار  یهورگ  دزادرپب ، غیلبت  هب  درف  نیا  رگا  دنتفگیم : هدش و  نارگن  شاهدنیآ  هب  تبسن  يو  دیتاسا 
باهولادبع و نب  دّمحم  نآ  زا  توعد  هتشر  هک  دنتـسب  نامیپ  ود  ره  داهن و  نایم  رد  هیعرد  مکاح  دوعـس ، نب  دمحم  اب  ار  دوخ  توعد  وا 

نب دّمحم  تفرگ . تروص  هداوناخ  ود  نایم  زین  یجاودزا  طباور ، نیا  ماکحتسا  يارب  دشاب و  دوعس  نب  دّمحم  تسد  رد  تموکح  مامز 
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لیـس دش و  عورـش  کیدزن  ياهرهـش  فارطا و  لیابق  هب  موجه  تعرـس  هب  درک و  زاغآ  مکاح  تردق  وترپ  رد  ار  دوخ  غیلبت  باهولادـبع 

زیچ دجن  هقطنم  ناناملسم  لاوما  زج  میانغ  نیا  دیدرگ . ریزارس  دوب - یتخبدب  ریقف و  رهـش  هک  هیعرد - رهـش  هب  فانکا  فارطا و  زا  میانغ 
تامجاهت و نیا  دوب و  هدش  لالح  باهولادبع  نب  دّمحم  هاپس  رب  ناشتورث  لاوما و  یتسرپتب ، كرش و  هب  ندش  مهّتم  اب  هک  دوبن  يرگید 

کی زا  ینامثع  تلود  ندش  فیعـض  ببـس  هب  ناوارف و  ياهزیخ  تفا و  زا  سپ  تفای و  همادا  هعـسوت و  نایباهو ، يوس  زا  اهتراغ  لتق و 
اب دهد و  لکـش  ار  يدوعـس  ناتـسبرع  یهاشداپ  روشک  1932 م . ه / لاـس 1350  رد  تسناوت  رگید ، يوس  زا  ناتـسلگنا  اـب  شزاـس  وس و 

. دنک یلوتسم  روشک  رسارس  رب  ار  نییآ  نیا  روز  راشف و  لامعا 
حابم ناناملـسم  ناج  لاوما و  هب  ضرعت  اهنآ ، تافرـصت  رد  هکنانچ  تسا ؛ هدوب  هارمه  يزیرنوخ  تیانج و  اـب  هراومه  تیباـهو  توعد 

. دشیم هدرمش 
: دسیونیم نایباهو  تسد  هب  فئاط  حتف  صوصخ  رد  يدوعس ، خروم  يواهز ، یقدص  لیمج 

هنیـس يور  رب  ار  راوخریـش  لفط  دـندرکن . محر  ریبک  ریغـص و  رب  هک  دوب  فئاط  رهـش  رد  مدرم  ماعلتق  ناـیباهو ، ياـهراک  نیرتتشز  زا 
، دندوب نآرق  نتفرگارف  لوغشم  هک  ار  یعمج  دندیرب . رس  شردام 
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عوکر و لاح  رد  ار  یهورگ  یّتح  دوب ، هک  ره  دنتفر و  دجاسم  اهناکد و  هب  دنامن ، یقاب  یـسک  اههناخ  رد  نوچ  دندناسر . لتق  هب  ار  همه 
یثیدح و بتک  رگید  ملسم و  يراخب و  حیحص  زا  ییاههخسن  فیرش و  فحصم  يدادعت  اهنآ  نایم  رد  هک  ار - اهباتک  دنتشک . دوجس 

. داتفا قافتا  ق  لاس 1217 ه . هدعقيذ  رد  هعقاو  نیا  دندرک . لامیاپ  دندنکفا و  رازاب  هچوک و  رد  دوب - یهقف 

تایلاع تابتع  هب  نایباهو  هلمح 

یشکرکشل رد  نایباهو  دروخ . هبرض  راذگتعدب  هشیدنا  نیا  يوس  زا  هعیـش  دیاش  دوب ، نایعیـش  اب  همه ، زا  شیب  نایباهو  ینمـشد  زیت  هبل 
همانراک رابنوخ  هایـس و  ياهگرب  زا  تاـیلاع  تاـبتع  رد  نایعیـش  راتـشک  دـندرک ؛ هلمح  مه  تاـیلاع  تاـبتع  هب  یمالـسا ، ياـهروشک  هب 

. تسا تیباهو 
: دسیونیم تسا  یباهو  ناگدنسیون  زا  هک  راتخم  نیدلاحالص 

قارع دصق  هب  طاقن ، رگید  هماهت و  زاجح و  بونج و  ریاشع  دجن و  مدرم  زا  لّکشتم  رایـسب ، يرکـشل  اب  دوعـس  ریما  ق . لاس 1216 ه . رد 
بارخ ار  رهش  يوراب  جرب و  شهاپس  درک . هرصاحم  ار  اجنآ  دش و  کیدزن  رهش  هب  هدعقيذ  هام  رد  يو  درک . تکرح 
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لاوما و اب  رهظ ، کیدزن  سپـس  دندناسر و  لتق  هب  دندوب ، اههناخ  رازاب و  هچوک و  رد  هک  ار ، مدرم  رتشیب  دندش و  نآ  دراو  روز  هب  هدرک ،
هب هیقب  تشادرب و  دوعـس  دوخ  ار  هدش  تراغ  لاوما  سمخ  دـندمآ . درگ  ضیبا  مان  هب  یبآ  رانک  رد  دـنتفر و  نوریب  رهـش  زا  ناوارف  مئانغ 

. دش میسقت  نیمجاهم  نیب  مهس  ود  هراوس  ره  مهس و  کی  هدایپ  ره  تبسن 
یناریا و نارئاز  البرک و  ناگدشهتشک  دادعت  ینیـسح ، نیمزرـس  البرک و  خیرات  رد  تسالبرک - لها  دوخ  هک  راددیلک - داوجلادبع  رتکد 

: دیوگیم دنکیم و  لقن  رفن  رازه  تسیب  ار  یناریا  ریغ 
سیفن يایـشا  ناوارف و  لاوما  زا  نئازخ  نیا  تفر . مرح  ياههنیزخ  فرط  هب  تفاـی ، تغارف  یگنج  ياـهراک  زا  دوعـس  ریما  هکنیا  زا  سپ 

. دوب هدش  يروآدرگ  نآ  رد  يرایسب  ياههکـس  هک  درک  زاب  ار  ینزخم  ِرد  وا  دنیوگیم  تشادرب . تفای  اجنآ  رد  هچ  ره  يو  دوب . هتـشابنا 
ياهگنـس اب  هتفای و  تنیز  الط  اب  همه  هک  ریـشمش  هضبق  تسیب  گرزب و  رایـسب  ناشخرد  رهوگ  دروآ ، گنچ  هب  هک  ییاـهزیچ  هلمج  زا 

لاـش رازهراـهچ  تشادرب . ار  همه  رگید ، ِتمیقنارگ  رئاـخذ  ساـملا و  هزوریف و  نیمیـس ، نیّرز و  ياـهفرظ  دوـب ، هدـش  عـصرم  یتـمیق 
. تفر تراغ  هب  همه  رگید ، حالس  گنفت و  يدایز  دادعت  الط ، ریشمش  رازه  ود  يریمشک ،

هیثرم نآ  يارب  ارعش  هک  دمآرد  یعضو  هب  هثداح  نیا  زا  سپ  البرک 
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. دنتفگیم

نیا مدرم  راب  نیا  یلو  درب ؛ شروی  البرک  رهـش  هب  قارع و  هب  يرتشیب  يورین  اـب  ًاددـجم و  دوعـس  ریما  ق . یلوألا 1223 ه . يدامج  هام  رد 
نآ دراو  دنتسناوتن  اّما  دنتسب ، هلولگ  هب  ار  رهش  یباهو  ياهورین  دندوب . رادروخرب  لماک  یگدامآ  زا  نیـشیپ  هلمح  خلت  تارمث  رثا  رد  رهش 

رهـش هب  اهراب  البرک ، مدرم  ماع  لتق  زا  سپ  دوعـس  ریما  دـندومن . كرت  ار  اجنآ  هدرک ، رظن  فرـص  ـالبرک  هرـصاحم  زا  ور  نیا  زا  دـنوش ؛
خیـش موحرم  هعیـش ، گرزب  ملاع  اهنآ  سأر  رد  املع و  صوصخ  هب  فجن و  مدرم  یگدامآ  یهاـگآ و  رثا  رد  یلو  درب ، هلمح  زین  فجن 

. دش ینیشنبقع  هب  روبجم  یباهو  هاپس  ءاطغلا ، فشاک  رفعج 

رصاعم تیباهو 

هدش ببس  نامز  تایضتقم  طیارش و  هکنیا  هچ  تسین ؛ هتشذگ  دننام  رضاح  رـصع  رد  اهنآ ، هطبار  تلود و  نید و  ناتـسبرع ، روشک  رد 
اب یباهو  ياملع  هتـشذگ  رد  یتح  دـهد . رد  نت  دـنفلاخم - نآ  اب  یباـهو  ياـملع  هک  روما - زا  يرایـسب  هب  هتـشذگ ، فـالخ  رب  تلود  اـت 

طـسوت زورما  اهنیا  همه  هک  دندوب  فلاخم  نیبرود و ...  وگدنلب ، زا  هدافتـسا  دننام  دیدج ؛ ياهدرواتـسد  زا  هدافتـسا  يروآون و  هنوگره 
تلود
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. دوشیم هتفرگ  راک  هب 

رتولج هچره  هک  هدوب  ییاـهزیخ  تفا و  دـهاش  خـیرات ، لوط  رد  دوعـس ) لآ  ) تلود و  تیباـهو ) ) نید داـهن  ود  ناـیم  لـماعت  عوـمجم ، رد 
، دـنادیم یباهو  ياههزومآ  تیاعر  ماجنا و  هب  مزلم  ار  دوخ  تلود ، دـنچ  ره  رگید ، ترابع  هب  دوشیم ؛ رتگـنرمک  هطبار  نیا  مییآیم ،

. دهد ماجنا  ار  دوخ  راک  دریگب و  هلصاف  اهیباهو  هنایارگنامرآ  ياضف  زا  تسا  روبجم  عقاو ، ملاع  رد  اما 
زا درک ؛ ییاهشلاچ  راتفرگ  لمع  رد  ار  تلود  نید و  طابترا  روشک ، نیا  رد  هعسوت  دشر و  باتـشرپ  دنور  متـسیب ، نرق  مود  همین  زا  دعب 

تلود یکیدزن  هعسوت ، رگید ، يوس  زا  دوب و  لماک  داضت  رد  تیباهو  ياههزومآ  اب  هک  تشاد  ار  ییاهدمایپ  مزینردم ، هعسوت و  وس  کی 
. درکیم اضتقا  ار  اکیرمآ  صوصخ  هب  یبرغ ، ياهروشک  اب  ناتسبرع 

تلود ياهراک  ححـصم  هک  لدتعم  نایرج  دوش ؛ میـسقت  شخب  ود  هب  ناتـسبرع  روشک  رد  تیباهو  نایرج  هک  دش  ببـس  یتیعـضو  نینچ 
دای ییارگداـینب (2)  ناوـنع  اـب  نآ  زا  اـهیبرغ  ییارگ (1) و  مالـسا  هب  ریبـعت  نآ  زا  اـهبرع  دوـخ  هـک  یطارفا  وردـنت و  ناـیرج  تـسا و 

. دننکیم
ههد رد  تفرگ و  لکش  تصش  ههد  رخاوا  رد  لاکیدار ، نایرج 

 . Islamism - 1

 . Fundumentalism - 2
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فرـصت تفرگ . شیپ  رد  ار  تلود  اـب  هزراـبم  هار  تـکرح  نـیا  دیـسر ؛ دوـخ  جوا  هـب  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  اـب  نراـقم  داـتفه ،
نازابرـس رقم  راجفنا  یناتـسبرع ،) یـضاران  هدازهاش  ) ندـال نب  هورگ  و  1979 م . ه / لاس 1399  رد  هبیتعلا  نامیهج  طـسوت  مارحلادجـسم 

نیا زا  ییاههنومن  دوخ  میتسه ، نآ  دـهاش  ناتـسبرع  رانک  هشوگ و  رد  هک  ياهدـنکارپ  تالمح  اهيراذـگبمب و  ربخلا و  رد  ییاـکیرمآ 
. تسا نایرج 

هداد رارق  دوخ  تسد  تلآ  ار  یطارفا  ياههورگ  نیا  يوروش ، اـب  هزراـبم  يارب  درـس ، گـنج  نارود  لوط  رد  زین  اـکیرمآ  رگید ، يوس  زا 
طابترا هک  ناتـسکاپ - شترا  طسوت  اجنآ  رد  دـنتفر و  ناتـسکاپ  هب  يوروش  زواجت  اب  هزراـبم  يارب  دارفا ، نیا  زا  يرایـسب  ياـههورگ  دوب .

هدافتـسا ناتـسناغفا  رد  يوروش  زواجت  اب  هزرابم  يارب  ییاکیرمآ  هتفرـشیپ  ياهحالـس  زا  دـندید و  شزومآ  تشاد - اکیرمآ  اب  یگنتاـگنت 
(1) دندرک .

نآ رودص  زا  يریگولج  زین  یمالسا و  بالقنا  اب  هزرابم  تهج  نایرج  نیا  زا  اکیرمآ  ناریا ، یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  نینچمه 

لوط رد  نانآ  هک  نیا  هچ  دـشیم ؛ هتفگ  ناغفا  برع - ًاحالطـصا  دـنتفریم ، ناتـسناغفا  هب  يوروش  اـب  گـنج  يارب  هک  ییاـهبرع  هب  - 1
هدازیلع يدهم  دیس  رـصاعم ، تالوحت  یناوخزاب  یبای و  هشیر  ناتـسناغفا ، ك : ر . دندوب . هتفرگ  دوخ  هب  یموب  لکـش  هزرابم ، زارد  نایلاس 

. رهم شیک  تاراشتنا  يوسوم ،
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. دشاب قفوم  نادنچ  تسناوتن  هک  درک  هدافتسا 

اکیرمآ نانمـشد  هب  یطارفا ، ياههورگ  نیمه  تفای . رییغت  اکیرمآ  يوس  هب  اههورگ  نیا  هزرابم  يوس  تمـس و  يوروش ، تسکـش  زا  سپ 
. دندش دلوتم  ییاضف  نینچ  رد  زین  هدعاقلا »  » دننام ییاههورگ  دنتفرگ و  راک  هب  اکیرمآ  دوخ  هیلع  ار  ییاکیرمآ  ياهحالس  هدش و  لیدبت 

مزینردم و ياهدمایپ  تلود و  یلاربیل  ياهتسایـس  هب  ضارتعا  رد  دنتـشادن ، ار  ناتـسناغفا  هغدغد  رگید  هک  یطارفا  ياههورگ  ییوس ، زا 
هک ییاـهینماان  ربـخلا و  رد  راـجفنا  دـندز . زیمآتنوشخ  ياـهتکرح  هب  تسد  روشک ، نیا  رد  اـهییاکیرمآ  هژیوهب  ناـیجراخ ، روـضح 

. تساتسار نیمه  رد  دتفایم ، هداتفا و  قافتا  ناتسبرع  رانک  هشوگ و  رد  یهاگ 
ماـقم رد  دـیدیم ، دوخ  يداـصتقا  یعاـمتجا و  یـسایس ، ياـهتیلاعف  هار  دـس  ار  ارگداـینب  ياـهنایرج  دوجو  هک  تلود  رگید ، يوـس  زا 

ياهتیلاعف يارب  ار  يزاب  ًاتبـسن  یـسایس  ياضف  دنک ، لرتنک  ار  یطارفا  ياههورگ  دناوتب  هکنآ  يارب  دمآرب و  اهتکرح  نیا  تیدودـحم 
یگدـنز روـشک  زا  جراـخ  رد  هک  تلود  ناـفلاخم  زا  توـعد  یـسایس ، ناینادـنز  يدازآ  هـک  دروآ  دوـجو  هـب  بهاذـم  اـههورگ و  ریاـس 

لیدعت رد  ار  هوقلاب  تردق  نیرتمهم  هک  هعیش - هب  نداد  نادیم  دندرکیم و 
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. دوب هنیمز  نیا  رد  تلود  تامادقا  هلمج  زا  دنتشاد - یباهو  یطارفا  ياههورگ 

تیلاعف هک  دـش  بجوم  ناتـسبرع ، لـخاد  رد  نآ  ياـههشیر  ندـش  صخـشم  جراـخ و  رد  نآ  هب  هتـسباو  ياـههورگ  هدـعاقلا و  تامادـقا 
يرایسب ندش  هتـسب  تیدودحم و  هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  دوش  دودحم  زین  روشک  زا  جراخ  یباهو  ياهنامزاس  اههورگ و  زا  يرایـسب 

. درک هراشا  فلتخم  ياهروشک  رد  یمالسالا » ملاعلا  هطبار   » نامزاس رتافد  زا 
دیدـش تابـصعت  اهيزاورپدـنلب و  اـب  هک  دـیمهف  دوب ، هدرک  كرد  يدـح  اـت  ار  يرادماـمز  شور  اـهلاس ، لوـط  رد  هک  تلود  نینچمه ،

دش و لوحت  رییغت و  شوختسد  روشک  نیا  تیعضو  بترم  زیزعلادبع ، نارود  زا  ببس  نیمه  هب  درک و  يرادتموکح  ناوتیمن  نایباهو 
. تسا هداد  نادنورهش  هب  يرتشیب  يدازآ  دهف ، هب  تبسن  هللادبع  کلم  زین  نونکا 

هب زور  تلود ، درکلمع  هب  تبـسن  یباهو  یطارفا  لاکیدار و  فیط  ياهیتیاضران  زین  هدـنیآ  ياهلاس  رد  هک  دـسریم  رظن  هب  عومجم  رد 
. دوش رتزاب  نایعیش  يارب  هژیوهب  یسایس  ياضف  نینچمه  ددرگ و  رتقیمع  یطارفا  تیباهو  تلود و  نایم  فاکش  دبای و  شیازفا  زور 
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ینید روما  رب  تلود  لرتنک 

یتلود و مالـسا  دـنکیم ؛ میـسقت  هتـسد  ود  هب  ار  یمالـسا  ياهروشک  رد  تلود  مالـسا و  هطبار  يوسنارف ، سانـشهعماج  هیبراـب ، سیروم 
یمامت رد  دراد و  لرتنک  تحت  تدش  هب  ار  ینید  نوؤش  تلود ، تسا و  یتلود  مالسا  هنومن  ناتسبرع  روشک  يو ، رظن  هب  یمالـسا . تلود 

. دنکیم میقتسم  تلاخد  ینید  روما 
مکح هب  هک  تسا  لـک » یتـفم   » روـشک نیا  یبهذـم  ماـقم  نیرتـالاب  دراد . رظن  تحت  ار  روـشک  نیا  رد  ینید  ياـهتیلاعف  یماـمت  تلود ،

خیش .-، » ق لاس 1420 ه . رد  يو - گرم  زا  سپ  هک  تشاد  رایتخا  رد  ار  ماقم  نیا  زاب » نب  ، » لـبق يدـنچ  اـت  ددرگیم . بوصنم  هاـشداپ 
. دش بوصنم  تمس  نیا  هب  دهف  کلم  طسوت  خیش » لآ  زیزعلادبع 

نانآ هفیظو  تسا و  يدوعـس  لوا  زارت  ياـملع  زا  رفن  زا 21  بکرم  دوشیم ، هرادا  روشک  لک  یتفم  تسایر  هب  هک  ءاـملعلا » راـبک   » تئیه
. دراد روشک  یسایس  یبهذم و  لئاسم  رد  یمهم  شقن  هک  تساوتف  رودص 

رد یبهذـم  ياهنامزاس  نیرتتردـقرپ  زا  تالیکـشت  نیا  دـیدرگ . لیکـشت  شیپ  لاس  دودـح 40  زین  یمالـسالا » ملاعلا  ۀـطبار   » نامزاس
هبعـش ناهج  ياهروشک  رتشیب  رد  تسا و  يدوعـس  لایر  نویلیم  تسیود  رب  غلاب  ناـمزاس  نیا  هناـیلاس  هجدوب  دوشیم . بوسحم  ناتـسبرع 

فرص یتفگنه  غلابم  هتشذگ ، ياهلاس  یط  نامزاس  نیا  دراد .
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. تسا هدش  دودحم  اهروشک  زا  يرایسب  رد  ریخا  لاس  دنچ  رد  اهنآ  تیلاعف  هتبلا  دومن . تیباهو  بهذم  جیورت  یمالسا و  ياهانب  تخاس 

، هعمج تعاـمج و  ياـهزامن  يرازگرب  هب  مدرم  توعد  شراـک  هک  تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگید ، ياـهنامزاس  اهلّکـشت و 
هکم و هبـسک  هک  دنتـسه  اهنیمه  تسا ! یعرـش  ریغ  زکارم  تیلاعف  زا  يریگولج  ناوناب و  باـجح  یمالـسا و  نوؤش  تیاـعر  رب  تراـظن 

. دننکیم لیطعت  هارکا  يور  زا  ار  ناشیاههزاغم  تازاجم ، همیرج و  سرت  زا  زامن ، ماگنه  دنسرتیم و  اهنآ  زا  هنیدم 
نتم یتح  هک  دوشیم  هتفگ  ددرگیم . لرتنک  نانآ  درکلمع  دـنوشیم و  نییعت  تلود  طـسوت  زین  دـجاسم  هعمج  تاـعامج و  همئا  یماـمت 

نوؤش ترازو   » دـییأت دروم  دـیاب  زین  نیفیرـش  نیمرح  ياههبطخ  دوشیم . هیهت  یمالـسا  نوؤش  ترازو  طـسوت  زین  هعمج  همئا  ياـههبطخ 
. دریگ رارق  یمالسا »

يدجـسم نادنورهـش  رگا  هتخاـس و  تلود  ار  اـهنآ  رتـشیب  هک  تسا  دجـسم  ياراد 37850  روـشک  نیا  فاـقوا ، ترازو  شرازگ  هـب  اـنب 
هک هتخاس  يدوعس  ناتـسبرع  زا  جراخ  رد  دجـسم  زا 1600  شیب  تلود  نینچمه  دننک . راذگاو  تلود  هب  ار  نآ  تیریدـم  دـیاب  دـنزاسب ،

زین ار  دجاسم  یلام  ياههنیزه  تلود   (1) تساکیرمآ . رد  اهنآ  زا  یخرب 

هرامش 11647. ضایرلا ؛ همانزور  - 1
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. دنکیم نیمأت 

زا ای  ینامثع و  ياهكرت  يرادمامز  نارود  هب  طوبرم  نانآ ، دجاسم  رتشیب  دنرادن . دجـسم  نتخاس  هزاجا  ناتـسبرع  نایعیـش  نایم ، نیا  رد 
. دنرادن دجسم  نتخاس  هزاجا  زین  اهیکلام  اهیعفاش و  یتح  تسا ؛ دودحم  تروص  هب  یصخش و  ياههنیزه 

. دننک اعد  هاش  يارب  دیاب  تاعامج  همئا  یمامت  تفگیم : ناتسبرع  یلاها  زا  یکی 

ناتسبرع نایعیش 

رهش ود  نیا  رد  (ع ) ربمایپ تیبلها  ياپّدر  ندرک  لابند  دهدیم ، تسد  وت  هب  هک  یـساسحا  نیتسخن  يوشیم ، دراو  هنیدم  هکم و  هب  یتقو 
یتح یباییم . رتمک  يدرگیم ، رتشیب  هچره  اما  تسا ، هدوب  نانآ  ياهتداشر  اهتدـهاجم و  ورگ  رد  مالـسا  یتسه  هک  یتیبلـها  تسا ؛

. دنابیرغ مولظم و  اهنآ  رد  (ع ) تیبلها دوخ  تسا  (ص ) هللا لوسر  تیبلها  هب  قلعتم  هک  ییاهرهش  رد 
بیرغ  » وا هب  هک  متفایم  (ع ) اضر ماما  دای  هاگآدوخان  دیآیم ، نایم  هب  نخس  نیمزرس  نیا  رد  (ع ) تیبلها تبرغ  زا  هاگره  ارچ  منادیمن 
دایرف ار  هعیش  تیبلها و  تبرغ  تیمولظم و  خیرات ، لوط  رد  عیقب  ناتـسربق  عیقب ؟ همئا  ای  تسا  بیرغ  (ع ) اضر ماما  ایآ  دنیوگیم . ابرغلا »

. تسا قح  ریسم  فارحنا  رب  هاوگ  نیرتهب  هدز و 
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جامآ هراومه  هعیـش  زورما ، هب  ات  هتفرگ  (ص ) هللا لوسر  تلحر  ِنامز  زا  تسا . رابمغ  بیرغ و  یتیاکح  نیمزرـس ، نیا  رد  هعیـش  تیاـکح 

. دنریـسا راتفرگ و  نایباهو  هناملاظ  لاگنچ  رد  نانآ  زین  رـضاح  رـصع  رد  تسا ، هدوب  نیمزرـس  نیا  رد  اهتیمورحم  اهيّدـعت و  اـهملظ و 
رد زین  نایعیش  تسا و  هتفر  هناشن  نایعیش  يوس  هب  همه  زا  شیب  دنراد ، گنج  رس  ناناملـسم  یمامت  اب  هک  ینایباهو  ياهتوادع  ریت  كون 

ياـهتیمورحم ببـس  هب  رلوف ،» ماـهارگ   » هکناـنچ دـناهدرک . هبرجت  نیمزرـس  نیا  رد  ار  تیعـضو  نیرتراوشد  نرق ، کـی  هب  بیرق  لوط 
. تسا هداهن  نانآ  رب  ار   (1) هدش » شومارف  نایعیش   » مان ناتسبرع ، نایعیش 

يربخ و دیدش  لرتنک  تلع  هب  ) قیقد ریغ  دنچره  ار  یتاعالطا  عبانم ، یخرب  هب  هعجارم  اب  منادب ؛ رتشیب  ناتسبرع  نایعیش  هرابرد  متساوخیم 
ياهباتک زج  هک  مدرک  هعجارم  هکم  رد  زین  یـشورفباتک  دنچ  هب  نمـض ، رد  مدرک . يروآعمج  نایعیـش  تیعـضو  دروم  رد  یتاعالطا )

. متفاین ناتسبرع  رد  رضاح  تیلقا  نیرتمهم  نیا  اب  طابترا  رد  يرگید  بتک  هعیش ، دض 
یعیش هعماج  نیرتگرزب  قارع ، نایعیش  زا  سپ  ناتسبرع  نایعیش 

The Arab Shia, The Forgotten Muslims, Grraham. E. Fuller, New York, St. Martins Press, - 1
.1999
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یقرش ياهناتسا  رد  اهنآ  زکرمت  نیرتشیب  هک  دنتسه  ناتـسبرع  رد  یبهذم  تیلقا  نیرتمهم  دنهدیم و  لیکـشت  سراف  جیلخ  رد  ار  برع 

. تسا نایعیش  زکرمت  قطانم  نیرتمهم  زا  ءاسحا ، فیطق و  قطانم  تسا ؛
رامآ نایعیش  دادعت  هب  تبـسن  دنراد . هدج  ضایر و  رد  يرتکچوک  عماوج  و  همطاف ، يداو  هنیدم و  رد  یگرزب  هعماج  نایعیـش ، نینچمه 

حیحص نادنچ  دسریم  رظن  هب  هک  دناهدرک (1)  رکذ  رفن  رازه  ات 400  نیب 200  ار  ناتسبرع  نایعیـش  یبرغ ، عبانم  تسین . تسد  رد  یقیقد 
(2) دشاب . رفن  نویلیم  ود  ات  کی  نیب  دیاب  نایعیش  دادعت  تسین و 

فیطق هقطنم  رد  اـهنآ  دـنهدیم . لیکـشت  ار  تیعمج  زا  زا 33  شیب  یقرـش - ناتـسا  ءاسحا - ینعی  ناشعمجت ؛ یلـصا  هقطنم  رد  ناـیعیش 
«، ربخلا  » و نارهظ »  » نوچمه رتدـیدج ، رگید و  ياهرهـش  نانکاس  دـنهدیم . لیکـشت  ار  تیعمج  زا  یمین  فوفهلا  هقطنم  رد  بیرق 95 و 

. دنتسه یّنس  رتشیب 
هس زا  شروی  نیلوا  هک  مهدجه - نرق  رخاوا  زا  دناهدوب . اهنآ  هعماج  يالب  نیرتگرزب  اهیباّهو  خیرات ، رـسارس  رد  نایعیـش ، هاگدید  زا 

گنهرف و یتح  اهمرح و  دجاسم ، بیرخت  تالمح و  ضرعم  رد  نایعیش  دیدرگ - زاغآ  یعیش  قطانم  یماظن  حتف  يارب  اهیباّهو  هلمح 

 . U .S .Library of Congress ,Saudi Arabia ,Shia - 1

. يزیربت هجیدخ  همجرت  ناتسبرع ؛ نایعیش  رلوف ؛ ماهارگ  - 2
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. دناهتشاد رارق  ناشیگدنز  هویش 

هب تبسن  يریذپانفصو  یتمرحیب  اب  دندش و  قارع  دراو  ناتسبرع  لامـش  زا  1803 و 1806 م . ياهلاس 1217 و 1220 ه / رد  اهیباّهو 
دندنار و بقع  ار  یباّهو  ياهورین  ینامثع  ياهكرت  هلمح  نیا  رد  هتبلا  دـنتخادرپ ؛ البرک  رد  (ع ) یلع نب  نیـسح  مرح  تراغ  هب  نایعیش ،
« رفاـک  » ار اـهنآ  هک  نایعیـش ، هب  مود  راـب  يارب  مهدزوـن ، نرق  هناـیم  رد  یباّـهو  ناـیوجگنج  دـنتخیرگ . ناتـسبرع  زکرم  هب  ریزگاـن  ناـنآ 

کلم یگدرکرـس  هب  یباّهو  ياوق  نامز ، نیا  رد  دـندومن . فرـصت  ار  سراف  جـیلخ  لحاوس  زا  یمیظع  شخب  هدرک ، هلمح  دـندناوخیم ،
لاس 1331 ه/ رد  نایباّهو  موس  هلمح  دـندروآرد . هچراپکی  تروص  هب  ار  اـهنآ  دـنتفای و  تسد  روشک  ياهتمـسق  رتشیب  رب  ریزعلادـبع ،

. تسویپ عوقو  هب  1913 م .

یبهذم ياهتیدودحم 

يدارفا ناونع  هب  نانآ  تیموکحم  ینعی  تشاد ؛ تلالد  نایعیش  رفک  رب  هک  دندرک  رداص  ییاوتف  یباهو  ياملع  1927 م . لاس 1345 ه / رد 
! دناگرم تازاجم  قحتسم  هک  رفاک ، دترم و 

: دوب هدمآ  هیمالعا  نیا  رد 
رگا دنروآ و  اجب  ار  ناشیفارحنا  ینید  لامعا  دنرادن  قح  نایعیش 
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! دنوش دیعبت  ناناملسم  نیمزرس  زا  دیاب  دنراذگب  اپ  ریز  ار  میرحت  نیا 

، یمکح نینچ  ساسا  رب  درک . دیکأت  نایعیـش  ندوب  رفاک  رب  ییاوتف ، رودـص  اب  نیربج ) نب  ) فورعم ملاع  کی  1991 م . لاس 1411 ه / رد 
. تسا زیاج  یهقف  ظاحل  زا  نایعیش  نتشک 

رد هنومن  ناونع  هب  تسا . دودـحم  تدـش  هب  اههینیـسح ) ) دوـخ ینید  ياـههاگتدابع  هب  یگدیـسر  اـی  دجـسم  ثادـحا  يارب  نایعیـش  قـح 
ثادـحا زّوجم  دـنراد و  تیلاعف  هزاجا  هینیـسح  راهچ  ای  هس  اـهنت  دنتـسه ) هعیـش  ناـشرتشیب  هک  رفن  تیعمج 100000  اب  يرهش  «) ءاوفـص »

لاس هک 16  هزرابملا -»  » هیملع هزوح  يدوعـس ، تاماقم  1990 م . ه / لاس 1410  رد  نیا ، رب  هوالع  تسا . هدـشن  هداد  يدـیدج  نامتخاس 
. دندرک تشادزاب  ار  نآ  ناسّردم  زا  یخرب  لیطعت و  ار  درکیم - تیلاعف 

دراو يارب  شالت  تروص  رد  دنشاب و  هتشاد  رایتخا  رد  عیـشت ، هرابرد  یبهذم  بوتکم  راثآ  عون  چیه  دنتـسین  زاجم  نانآ  نایعیـش ، هتفگ  هب 
. دوش هتفگ  نایّنس  شور  اب  دیاب  تسین و  زیاج  نآ  یعیش  لکش  هب  ناذا  دنوشیم . تشادزاب  روشک ، هب  يراثآ  نینچ  ندرک 

زور تشادـگرزب  مسارم  رد  نایعیـش  ياذـغ  ندروخ  دـنکیم . تمحازم  داجیا  نایعیـش  يارب  اهنابایخ  رد  بلغا  نیعّوطم ) ) یقالخا سیلپ 
نآ نوچ  دنروخیمن ؛ ار  دنشاب  هدرک  حبذ  نایعیش  هک  یتشوگ  یطارفا ، ياهیباّهو  تسا و  عونمم  يدوعس  نایّنس  يارب  ًامسر  اروشاع » »
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. دننک جاودزا  یّنس  نانز  اب  دنناوتیمن  هعیش  نادرم  یباّهو ، فرع  ساسا  رب  دننادیم . سجن »  » ار

هب دنناوتیم  روشک  نیا  نایعیش  هک  تسا  یلاس  دنچ  اهنت  دش و  عونمم  ناریا  هب  نایعیـش  ترفاسم  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  نامز  زا 
اب ینید  تالیصحت  شزومآ و  رد  نایعیش  ناتسبرع ، لخاد  رد  یعیش  ياههزومآ  يریگارف  قح  میرحت  اب  رگید ، يوس  زا  دننک . رفـس  ناریا 

: دناهدش راتفرگ  لکشم  ود  نایم  اهنآ  دناهجاوم . لکشم 
. ینید تالیصحت  زا  تیمورحم  روشک و  لخاد  رد  ندنام  . 1

. تازاجم هب  نداهن  ندرگ  روشک و  زا  جراخ  رد  تالیصحت  نیا  ندرک  لابند  . 2
رب یعیـش  دض  هیحور  نانچمه  اما  داد ، تسد  زا  ار  دوخ  نیـشیپ  باهتلا  نایعیـش ، هیلع  یمـسر  يژولوئدـیا  متـسیب ، نرق  لیاوا  زا  دـنچ  ره 

. تسا مکاح  ناتسبرع  یتّنس  ینید  لفاحم 
، نآ رد  هک  دـش  هداتـسرف  زاب  نب  خیـش  نامز ، نآ  يالعا  ياملع  هتیمک  تسایر  يارب  یتشادداـی  1993 م . ه / لاـس 1413  رد  هنومن ، يارب 
رد تسا . هتفهن  نایعیش  تابلاطم  لد  رد  هک  دش  يدراوم  اب  دیدش  هزرابم  راتساوخ  دولآبضغ  ینایب  اب  دیدرگ و  شهوکن  نایعیش  كولس 

: دنوشیم رتروسج  زورهبزور  نایعیش  هک  تسا  هدش  راهظا  تشاددای  نیا 
رد تسا - یباهو  ننس  نامه  دوصقم  هک  ام - يدیحوت  ننس  اب 
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نآ راتـساوخ  دننکیم . غیلبت  ار  دوخ  مارم  ناشزکارم  رد  دنزرویم . عانتما  ام  ینید  ننـس  رد  تکراشم  زا  دـننکیم . تفلاخم  ناشـسرادم 

ناشیبهذم نکاما  تمرح  ظفح  یبهذم و  يدازآ  بلاط  دوش . هتخانـش  تیمـسر  هب  ینوناق  یهقف  بتکم  کی  ناونع  هب  عیـشت  هک  دنتـسه 
هزرابم هب  هک  دنهاوخیم  تلود  زا  دننکیم و  تساوخرد  ار  یعیش  بتک  راشتنا  ناشسرادم و  رد  عیشت  میلعت  هینیسح ، نتخاس  قح  دنتسه .

! ... دهد همتاخ  عیشت  اب 
. دنکیم یّقلت  هناحیقو  دناشیوخ - هیلع  ضیعبت  شهاک  راتساوخ  هک  ار - نایعیش  ياضاقت  یباّهو ، یتّنس  نییآ  ناسنیدب ،

رباقم اهمرح و  بیرخت 

ساسا رب  تسا . میقنبا  هیمیتنبا و  ياههشیدنا  نآ  أشنم  دنراد و  كرش  دیحوت و  زا  هک  تسا  یبیجع  تئارق  نایباهو  ياهیگژیو  هلمج  زا 
ار نآ  تنـس  لها  بهاذـم  زا  کی  چـیه  هک  يرواب  تسا ، كرـش  اـب  فدارتم  ناـحلاص ، نداد  رارق  عیفـش  اـعد و  لـسوت و  ناـنآ ، هدـیقع 

. دناهتفریذپن
دـنیوج و لـسوت  هللا  لوسر  هب  ناـهانگ ، شزرمآ  بلط  ماـگنه  هب  هباـنا و  هبوت و  ماـقم  رد  هک  دـنکیم  قیوشت  ار  ناناملـسم  دـیجم ، نآرق 

: دیامرفیم هدومن ، یفرعم  ناگدنب  ناهانگ  شزرمآ  لماع  ار  ترضح  نآ  تساوخرد  تطاسو و 
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(1) ًامیِحَر .) ًاباَّوت  َهللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْسا  َو  َهللا  اوُرَفْغَتْساَف  َكُؤاج  ْمُهَسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  )... 

: دنکیم شهوکن  ار  ناقفانم  رگید  ییاج  رد 
. دننزیم زاب  رـس  رما  نیا  زا  دـنک ، شزرمآ  بلط  نانآ  هرابرد  ترـضح  نآ  ات  دنـسرب  (ص ) ربمایپ روضح  هب  دوشیم  هتفگ  نانآ  هب  هاگره 

(2)
: دیامرفیم فهک  باحصا  هرابرد  دیجم  نآرق 

، دندید شایقیقح  موهفم  هب  ینامـسج  داعم  تابثا  يارب  ياهدنز  دنـس  ار  نآ  دـنتفای و  یهاگآ  فهک  باحـصا  رما  رب  هک  نیتسار  نانمؤم 
رد دـنربن و  اههرطاخ  زا  ار  اهنآ  دای  زگره  مدرم  ات  مینکیم  اـنب  یناـمتخاس  دجـسم و  اـهنآ  ربق  يور  رب  اـم  دـنتفگ : ناـنآ  گرم  زا  سپ 

(3) دنهد . رارق  شیوخ  قشمرس  وگلا و  ار  اهنآ  دوخ ، یناسنا  يداقتعا و  لامک  هب  ندیسر 
لومعم يرما  ناناملـسم  نایم  رد  ناگرزب ، ناحلاص و  روبق  ترایز  هب  نتفر  مرح و  هاگراب و  نتخاـس  مالـسا ، خـیرات  لوط  رد  عومجم ، رد 

هدوب و

نانآ يارب  زین ]  ] ربمایپ دنتـساوخیم و  شزرمآ  ادخ  زا  دندمآیم و  وت  شیپ  دندوب ، هدرک  متـس  دوخ  هب  یتقو  نانآ  رگا  و   ... 64 ءاسن : - 1
. دنتفاییم نابرهم  ِریذپهبوت  ار  ادخ  ًاعطق  درکیم ، شزرمآ  بلط 

.5 نوقفانم ، َنوُِربْکَتْسُم ،) ْمُه  َو  َنوُّدُصی  ْمُهَتیَأَر  َو  ْمُهَسُؤُر  اْوََّول  ِهللا  ُلوُسَر  ْمَُکل  ْرِفْغَتْسی  اَْولاعَت  ْمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو  - ) 2

.21 فهک ، ًادِجْسَم ،) ْمِهیَلَع  َّنَذِخَّتََنل  ْمِهِْرمَأ  یلَع  اُوبَلَغ  َنیِذَّلا  َلاق  - )... 3
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تفلاخم ببـس  هب  یلو  دش ، هدینـش  هیمیتنبا  زا  حیبقت ، میرحت و  ياههمزمز  نیلوا  هک  نیا  ات  دناهدوب ؛ دیقم  رما  نیا  هب  زین  بهاذـم  یمامت 

. دیدرگ هفخ  هفطن  رد  هشیدنا  نیا  یمالسا ، بهاذم  ياملع  دیدش 
نید زا  هک  شنایماح - باهولادبع و  نب  دمحم  هکنیا  ات  درواین  تسد  هب  یقیفوت  نادنچ  زاب  تفرگیپ و  ار  نآ  میقنبا  شدرگاش ، سپس 

یمامت مه  زونه  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دندرک . باب  ار  یبیجع  تئارق  نینچ  دندرکیم - هدافتسا  تردق  هب  ندیسر  يارب  يرازبا  ناونع  هب 
. دنافلاخم تدش  هب  ياهشیدنا  نینچ  اب  یمالسا  ياهشیارگ  بهاذم و 

يریوصت فراعملاةریاد  اههرطاخ و  روآدای  دـیاب  هک  زاجح  نیمزرـس  تسا ؛ زوسناج  بیرغ و  یتیاکح  اهبیرخت ، تیاکح  ناـیم  نیا  رد 
یناریو يدوبان و  هب  ور  ای  هدیدرگ  دوبان  تسا ، مالـسا  ثاریم  هچنآ  یمامت  دوشیم و  رتهناگیب  دوخ  هتـشذگ  اب  زور  هب  زور  دـشاب ، مالـسا 

. دندرک اهرازم  دهاشم و  بیرخت  هب  مادقا  زیچ  ره  زا  شیپ  دنتفای ، تسد  اجره  هب  دوخ  تالمح  رد  نایباهو  تسا .
هب قلعتم  ياهدبنگ  دندش ، دراو  هکم  هب  هک  هاگنآ  دنتخاس . مدهنم  ار  سابع  نب  هللادبع  مرح  دبنگ  دندرک ، فرصت  ار  فئاط  هک  یماگنه 

لحم نینچمه  و  (ص ) مالسا یمارگ  لوسر  رسمه  (س ) هجیدخ ترضح و  نآ  يومع  بلاطوبا  و  (ص ) هللا لوسر  ّدج  بلطملادبع  بانج 
. دندومن ناریو  ار  (س ) ارهز ترضح  و  (ص ) ربمایپ دلوت 

دندرب و نیب  زا  ار  اوح  ترضح  هب  بوسنم  ربق  دبنگ و  هّدج ، رد 
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هک تسا  عیاش  یتح  و  دنتخاس . مدهنم  ار  (ع ) هزمح ترضح  دجسم  مرح و  رهـش ، هب  دورو  زا  لبق  دندرک ، هرـصاحم  ار  هرّونم  هنیدم  نوچ 

. دننکیم بیذکت  ار  هلأسم  نیا  نایباهو  یلو  دندرک ، يزادناریت  (ص ) ادخ ربمایپ  دبنگ  يوس  هب  رهش  نوریب  زا 
هنیمز ات  دـندرک  مازعا  هنیدـم  هب  هکم  زا  ار  ناشتاضقلایـضاق  دـهیَُلب ، هللادـبع  خیـش  ق . ناـضمر 1344 ه . هاـم  رد  هنیدـم ، هب  دورو  زا  سپ 

. دنک مهارف  ار  هنیدم  رباقم  اهرازم و  بیرخت 
دوب عیقب  لخاد  رد  (ع ) همئا هاگراب  دبنگ و  اهنآ  هلمج  زا  دندومن ؛ ناریو  ار  دوب  رهـش  نیا  نوریب  هنیدم و  رد  حیرـض  دبنگ و  هچنآ  سپس 
هعطق زج  هب  روبق ، مرح و  نیا  زا  دـیدرگ و  مدـهنم  یّلک  هب  زین  دوب  فیرـش  روـبق  نیا  يور  هک  یحیرـض  قودنـص و  اـهراوید و  یتـح  هک 

هب تفرگ و  ماـجنا  ق . لاوش 1344 ه . متـشه  رد  ًاقیقد  مادـقا  نیا  دـنامن . یقاب  یتمالع  رثا و  هدـش ، بصن  روبق  فارطا  رد  هک  ییاهگنس 
(1) دنتتخادرپ . دزم  تسد  يدیجم  لایر  رازه  غلبم  دنداد ، ماجنا  ار  نیگنن  لمع  نیا  هک  ینارگراک 

هک تسا  هدش  ماجنا  يزاسزاب  تهج  ناتـسبرع  رد  ناریا  ناگدـنیامن  طسوت  ییاهینزیار  عیقب ، بیرخت  زا  سپ  ياهلاس  لوط  رد  هتبلا  - 1
نینچمه تسا . هدروآ  دانـسا » تیاور  هب  عـیقب  بیرخت   » ناوـنع اـب  یبـلطم  رد  رکـسع  یـضاق  نیملـسملا  مالـسالاهجح و  ار  نآ  زا  یـشخب 

هب اما  دیسر ، يدوعـس  ماکح  اب  زین  یتاقفاوت  هب  ایوگ  هک  ياهلاس 1330 و 31 ش . رد  ناتـسبرع  رد  ناریا  هدنیامن  ملع ، رفظم  ياهشالت 
بیذکت ار  قفاوت  نیا  ناتـسبرع  تلود  نویباهو ، تیـساسح  لباقم ، رد  ایند و  رـسارس  نایعیـش  فعـش  روش و  رما و  نیا  ندش  الم  رب  ببس 

. درک
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، میهاربا بانج  مرح  ترـضح و  نآ  نارتخد  نارـسمه و  مرح  و  (ص ) ادـخ ربمایپ  ردام  ردـپ و  هنمآ ، هللادـبع و  هب  قلعتم  ياهدـبنگ  سپس 

نوریب عیقب و  رد  رباقم  ریاس  کلام و  ماما  دبنگ  و  (ع ) قداص ماما  دنزرف  لیعامسا  نافع و  نب  نامثع  هب  قلعتم  دبنگ  ربمایپ و  یمارگ  دنزرف 
. دیدرگ ناسکی  كاخ  اب  مدهنم و  نآ 

ربمایپ مرح  دوبن ، سرت  نیا  رگا  هک  دـنام  نوصم  بیرخت  ضرعت و  زا  ناهج ، ناناملـسم  مایق  زا  سرت  رثا  رد  (ص ) ربماـیپ رهطم  مرح  طـقف 
هیجوت هنوگنیدب  ار  تینوصم  نیا  یباهو  ناگدنسیون  زا  یضعب  هچرگ  تفرگیم ؛ رارق  بیرخت  ضرعت و  دروم  عاقب  ریاس  زا  لبق  مالـسا ،

 ... ّالاو ربمایپ  مرح  هاگراب  دبنگ و  ناونع  هب  هن  میسانشیم ؛ دجسم  ياهدبنگ  زا  یکی  ناونع  هب  ار  دبنگ  نیا  ام  هک  دننکیم 

یگنهرف ياهتیدودحم 

. دنراد تیدودحم  تدش  هب  زین  یگنهرف  رظن  زا  نایعیش 
زین یعیـش  یماسا  یخرب  زا  هدافتـسا  دوشیم . تازاجم  اهنآ  هدـنراد  تسا و  عونمم  یعیـش  یبهذـم  ياهراون  اـهباتک و  شورف  دـیرخ و 

هک یقرـش -» تلایا   » هب ءاسحألا »  » یمیدـق تلایا  مان  رییغت  یتح  دنتـسه ؛ یعیـش  یّلحم  گنهرف  وحم  ددـصرد  ناـیباهو  تسا . ینوناـقریغ 
خیرات هرابرد  ییاهباتک  دنتسین  زاجم  نایعیش  تفرگ . تروص  اتسار  نیمه  رد  زین  تسا - یگنهرف  ياوتحم  دقاف  یناونع 
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. دننک رشتنم  ناشگنهرف  اي 

دنروـبجم هک  دنتـسین ، عیـشت  میلعت  هب  زاـجم  اـهنت  هن  ناـنآ  دوـشیم ؛ لـیمحت  نایعیـش  رب  یباّـهو  میلاـعت  زین  شرورپ  شزوـمآ و  ماـظن  رد 
زا یمهم  شخب  هک  ینید -» تامیلعت   » سرد رد  دـنریگارف . تسا - عیـشت  یمـسر  میرحت  حـیبقت و  هدـنرادربرد  هک  ار - یباّهو  ياههزومآ 
رد یتح  عیـشت ، اراکـشآ  دوشیم و  هداد  میلعت  تیباّهو  ياههزومآ  طقف  تسا - ناتـسریبد  اـت  ییادـتبا  هرود  زا  سرادـم  یـشزومآ  هماـنرب 

ار یلامعا  دیاقع و  زا  هتـسد  نآ  دنزرویم و  دیکأت  یباهو  هنارّجحتم  دـیاقع  رب  ینید  یـسرد  بتک  ددرگیم . موکحم  نیـشنهعیش ، قطانم 
. دنناوخیم كرش  رفک و  دشاب ، راگزاسان  تیباّهو  اب  هک 

میلعت یقرـش  تلایا  ییامنهار  موس  سـالک  نازومآ  شناد  هب  هدـش و  هیهت  تلود  فرط  زا  هک  یـسرد - باـتک  کـی  رد  هنیمز ، نیمه  رد 
رب هوالع  تسا . هدش  موکحم  مالـسلا ]) مهیلع  ) راهطا هّمئا   ] مرح هب  ینابرق  هیده و  ياطعا  ترایز و  نوچمه  یعیـش  لامعا  دوشیم - هداد 
هک دـنزومآیم  هعیـش  ناکدوک  هب  هدـیدرگ و  موکحم  یتسرپتب  زا  یعون  ناونع  اب  (ع ) ربمایپ تیب  لـها  هب  هقـالع  یـسرد ، بتک  رد  نیا ،

مالسا يدوبان  ربمایپ و  ندرک  ماندب  يارب  نافلاخم  نادحلم و  شالت  زا   (1) ضفر » »

نید زا  هک  یـسک  ینعی  دـنیوگیم ، یـضفار  نایعیـش  هب  دـنربیم و  راک  هب  عیـشت  دروم  رد  اهیباّهو  هک  زیمآنیهوت  تسا  یحالطـصا  - 1
. هتشگرب
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. تسا هتفرگ  همشچرس 

تموکح رد  نایعیش  هاگیاج 

، دروم نیا  زجهب  اما  هتـشاد ، روضح  هنیباک  رد  یعیـش  يریزو  یتعنـص ، شخب  کی  رد  یکدنا  دـنرادن . تموکح  رد  يذوفن  چـیه  نایعیش 
یّلم دراگ  یتینما و  ياوق  شترا ، يرـسفا  دحاو  ییاضق ، هاگتـسد  هب  دورو  دناهتـشادن . یتموکح  يالابهدر  حوطـس  رد  یتمـس  چیه  ًابیرقت 

. تسا عونمم  اهنآ  يارب  زین  یمالسا  روما  ترازو  جح و  ترازو  رد  لاغتشا  ًارهاظ  تسین . زاجم  اهنآ  يارب 
سلجم نیا  ياـضعا  درک . اروش  سلجم  سیـسأت  هب  مادـقا  1993 م . ه / لاـس 1413  رد  ماجنارـس  میژر  یـسررب ، ههد  هس  زا  شیب  زا  سپ 

، دوش تساوخرد  نانآ  زا  هاگره  هک  تسا  نیا  اهنآ  هفیظو  دـنرادن . يراذـگنوناق  ای  ینوناق  رایتخا  هنوگچـیه  دنتـسه و  یباصتنا  یگمه 
رامش یـصصخت و  هنیـشیپ  اب  ًاتدمع  سلجم  نیا  ياضعا  دننک . داهنـشیپ  ار  ینیناوق  صاخ  ياههنیمز  رد  دنهد و  رظن  تالکـشم ، دروم  رد 

هک یـشیجلا - لیمج  رتکد  مان  هب  هعیـش  کی  اهنت  سلجم ، نیتسخن  رد  دنـشابیم . روشک  جراـخ  زا  يرتکد  هجرد  ياراد  ناـنآ  زا  يداـیز 
. تشاد تیوضع  دوب - هاگشناد  داتسا 

اب رفن ، زا 60  یمین  راب ، نیتسخن  يارب  داد ؛ شیازفا  رفن  هب 90  رفن  زا 60  ار  سلجم  ياضعا  دهف  هاش  1997 م . هیئوژ 1417 ه / رد 
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باصتنا نارّـسفم ، یخرب  رظن  هب  تشاد . هعیـش  وضع  راهچ  دـیدج  سلجم  تاعوبطم ، شرازگ  ربانب  دـندش . نیزگیاج  دـیدج  ياـههرهچ 

روشک تیعمج  دصرد  راهچ  ًابیرقت  ار  اهنآ  هک  تسا  نایعیـش  رامـش  دروم  رد  يدوعـس  یمـسر  رامآ  هدـننکسکعنم  هعیـش ، وضع  راهچ 
وـضع ود  دناهعیـش و  رفن  ود  اهنت  عقاو ، رد  هعیـش ، حالطـصا  هب  وضع  راهچ  نیا  زا  هک  تسا  نآ  نایعیـش  دوخ  ياعدا  اما  دـنکیم . دروآرب 

. دروآ باسح  هب  یعیش  یماسا  وزج  ار  اهنآ  ناوتیم  هک  دنراد  ییاهمان  طقف  رگید 
. نایعیـش اب  طباور  رد  نزاوت  داجیا  يارب  شالت  زا  تسا  هدوب  يدامن  هعیـش  ناگدنیامن  دادعت  شیازفا  دیاش  تاعوبطم ، باحـصا  هدیقع  هب 
، تـسنادیم يراذــگبمب  نـیا  لـماع  ار  نایعیــش  يدوعــس ، مـیژر  هـک  1996 م . ه / لاــس 1416  رد  ربــخلا »  » يراذـــگبمب زا  سپ 
- دراد يدودحم  رایسب  تردق  اروش  هکنیا  اب  سلجم - رد  نایعیـش  یگدنیامن  ًاساسا  تفای . شیازفا  نایعیـش  هیلع  یتینما  ياهيریگتخس 

. تسا راوگان  رایسب  یباّهو  راکهظفاحم  ياملع  يارب 

یعیش ياههقرف  رگید 

رتشیب بتکم ، نیا  ناوریپ  دندقتعم . (ع ) قداص رفعج  ماما  دنزرف  لیعامسا ، تماما  هب  هک  دنوشیم  هدرمش  هعیش  زا  ياهخاش  اهیلیعامـسا ،
هب هک  نانآ  ینونک  ربهر  دنانکاس . نارجن  یقرش  هقطنم  رد 
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اما تسین ، تسد  رد  ناتسبرع  رد  یلیعامسا  نایعیـش  زا  یقیقد  رامآ  تسا . یمرکم  لیعامـسا  نب  نیـسح  خیـش  تسا ، فورعم  مه  یعاد » »

اهیلیعامسا دناهدرک . دودحم  تدش  هب  ریخا  ياهلاس  رد  ار  نانآ  ینید  ياهتیلاعف  تسا . ریغتم  رفن  نویلیم  کی  ات  نیب 200000  اهرامآ 
(1) دنرادن . ناشدجاسم  رد  یتح  ار  دوخ  میلاعت  غیلبت  هزاجا 

، بهذم نیا  ناوریپ  دنتسه . (ع ) نیسحلا نب  یلع  نب  دیز  تماما  هب  لئاق  (ع ) داجس ماما  زا  دعب  هک  تسا  هعیش  زا  رگید  ياهخاش  زین  هیدیز 
هیدیز هب  هتسباو  ياهدش  هتخانش  هسسؤم  ای  دجسم  ناتـسبرع ، رد  دنانکاس . عبنی  هدج و  ریـصع ، نارجن ، دننام : یبونج  ياهرهـش  رد  رتشیب 

صخـشم زین  يدیز  نایعیـش  دادعت  دننکیم . يوریپ  نمی  نابهذم  يدیز  زا  دوخ  ینید  یعرـش و  لئاسم  رد  يدیز  نایعیـش  درادن و  دوجو 
لاس دـنچ  يدوعـس  تلود  دـننک . ناهنپ  ار  دوخ  ینید  تیوه  ات  دنـشوکیم  ناتـسبرع  بّصعتم  یّنـس و  هعماج  رد  زین  اهنآ  دوخ  تسین و 

. تسب ار  نآ  درک و  يریگولج  نارجن  رد  نانآ  دجسم  نیرتمهم  تیلاعف  زا  شیپ ،

یفخم نایعیش 

یگدنز ناتسبرع  نیـشنیّنس  گرزب و  ياهرهـش  رد  هک  نایعیـش  زا  يرایـسب  ات  تسا  هدش  بجوم  ناتـسبرع  رد  یعیـش  ّدض  دیدش  ياضف 
یموب هعماج  اًلثم  دنراد ؛ هاگن  یفخم  ار  دوخ  بهذم  دننکیم ،

. هکم رد  یلیعامسا  ناربهر  زا  یکی  اب  وگتفگ  - 1

http://www.ghaemiyeh.com


205 ص :
. دنوشیمن هدرمش  نادنورهش  وزج  دجن  نایعیش 

زا هک  دوب  موـلعم  متـشاد . ییاهرادـید  یبنلادجـسم  مارحلادجـسم و  رد  دـندرکیم ، یگدـنز  ضاـیر  رد  هک  ینایعیـش  زا  اـت  ود  یکی - اـب 
. دنتسه هعیش  اهنآ  هک  دنادیمن  یسک  دنتشادیم  راهظا  دنانارگن و  نم  اب  ندرک  تبحص 

(1) دناهدروآ . يور  هعیش  بهذم  هب  هدیرب و  تیباهو  زا  هنایفخم  یخرب ، دوشیم ، هدینش  زین  رانک  هشوگرد و  هکنیا ، بلاج 

بهاذم ریاس 

دوجو اـب  زین  بهاذـم  ریاـس  اـما  دـناهدش ، هتخانـش  تیمـسر  هب  تلود  طـسوت  یلبنح  بهذـم  تیباّـهو و  اـهنت  هچرگ  ناتـسبرع  روشک  رد 
. دنهدیم همادا  دوخ  تیلاعف  هب  یباهو ، نیبصعتم  تموکح و  ياهراشف 

. دناهتفای زکرمت  زاجح ) ) یبرغ ناتسا  رد  رتشیب  نونکا  هک  دادیم  لیکـشت  ناتـسبرع  روشک  رد  ار  تیرثکا  یعفاش  بهذم  لبق ، ههد  دنچ  ات 
، بصعتم نایباهو  هزورما   (2) دندوب . یناهج  ياههرهچ  نالحدینیز ، دننامه  نآ  ياملع  تشاد و  یبوخ  قنور  یعفاش  بهذم  هتشذگ  رد 

هنایارگیفوص ياهتیلاعف  دننادیم و  یفوص  ار  اهیعفاش 

. هنیدم نایعیش  اب  وگوتفگ  - 1

.Syed Hashim AlRefaey( unknown )Advice to our Brothers, the Scholars of Najd - 2
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. دنشاب هتشاد  لقتسم  تعامج  زامن  هنیدم  هکم و  رد  هتشذگ  نوچمه  هک  دنرادن  هزاجا  اهیعفاش  تسا . عونمم  زین  روشک  نیا  رد 

دناهدوبن ناما  رد  اهیباهو  تالمح  زا  زین  اهیکلام  دنراد . تنوکـس  هکم  رد  صوصخ  هب  زاجح ، هقطنم  رد  رتشیب  یکلام ، بهذم  ناوریپ 
زا یکی  يریازج ، رکبوبا  طسوت  هک  یباتک  دـننام  تسا ؛ هدـش  هتـشون  یبهذـم  بصعتم  نویناحور  طسوت  نانآ  هیلع  يرایـسب  ياهباتک  و 

(1) تسا . هدش  هتشون  یکلام ، خیش  بهذم ، نیا  یناحور  هرهچ  هیلع  هنیدم  هاگشناد  داتسا  یبنلادجسم و  تاعامج  همئا 
. تسا هدرک  مهتم  كرش  دادترا و  هب  ار  یکلام  خیش  هدرک و  داریا  ینانخـس  یکلام  بهذم  هیلع  زاب » نب   » ناتـسبرع گرزب  یتفم  نینچمه 
زا یتح  دشن و  هداد  سیردـت  هزاجا  يو  هب  اما  دـناهدوب ، لوغـشم  سیردـت  هب  مارحلادجـسم  رد  یکلام  خیـش  دادـجا  هک  نیا  دوجو  اب   (2)

. تسا هدش  عونمم  زین  تعامج  زامن  يرازگرب 
رد بتکم  نیا  ناوریپ  دوشیمن . هدـید  اهنآ  ناـیم  رد  زین  ياهدـش  هتخانـش  تیـصخش  درادـن و  وریپ  نادـنچ  ناتـسبرع  رد  یفنح  بهذـم 

. دننکیم هعجارم  یعفاش  یکلام و  بهاذم  هب  دوخ  ینید  لئاسم 

AlJazairi, Abu Baker( 1989 )" They Came Running, Wait the Propagators of - 1
."Deviousness

Bin Manee, Abdullah Bin Suliman( 1983)" A Dialogue with AlMaliki to Reject his Sins and - 2
.Deviousness
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ادخ رهش  اب  عادو 

دـهد و خر  ياهزاـت  قاـفتا  تسا  اـنب  یتسه و  يدـیدج  زیچ  رظتنم  ییوگ  دـیآیم ، هک  زور  ره  دـش . يرپس  يرگید  زا  سپ  یکی  اـهزور 
تلاـطب هب  ار  اـهزور  هـک  ینیبیم  ینکیم و  هاـگن  رـس  تـشپ  هـب  هعفدکـی  دـسریم . رخآ  زور  هـکنیا  اـت  دـنک ؛ لّوـحتم  ار  تایگدـنز 

. رهاظ ياهدوب و  تروص  راتفرگ  اهنت  ياهتسجن و  ار  هناخبحاص  ياهدنارذگ ،
زا سپ  نونکا  دندوب و  هتفرگ  سنا  ادخ  هناخ  ادخ و  رهـش  اب  میدمآ . مرح  هب  ناوراک  اب  تعاس 10  دوب . هبعک  هکم و  اـب  عادو  بش  بشما 

. دنورب ادخ  هناخ  زا  دنتساوخیم  زور  تسیب 
. داد تسد  همه  هب  دوب ، هداد  تسد  هبعک  هب  هاگن  نیلوا  رد  هکیلاح  نامه  میدـمآ ، الاب  نحـص  لباقم  ياههلپ  زا  هک  نیمه  دوریمن  مداـی 

. دوب قارف  ییادج و  ياههظحل  اههظحل ، نیا  نونکا  دشاب و  هدش  مامت  يدوز  نیمه  هب  هک  دشیمن  ناشرواب 
راب هک  دنتـشاد  وزرآ  همه  دیـشک . یهآ  لد  هت  زا  سپـس  دـتفایم »! ادـخ  هناخ  هب  ام  هاگن  رگید  راب  ایآ  : » تفگ اـهیجاح  زا  یکی  هار ، رد 

شقن رگید  راب  دادیم  تلهم  لجا  ایآ  ًاعقاو  دندنبب . لد  نآ  هب  دایز  دیابن  هک  تسا  ییوزرآ  نیا ، هک  دنتـسنادیم  ییوگ  اما  دـنیایب ، رگید 
؟ میدشیم توعد  رگید  راب  ایآ  دنیشنب ؟ نامنامشچ  ناتسبش  رد  دجسم  نیا 

وا هب  لد  ياهظحل  شاهناخ ، ربارب  رد  میداتسیا ! رد  يولج  یتاظحل 
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. دنک كرت  ار  وا  دهاوخیم  نونکا  هدوب و  دوخ  تسود  نیرتهب  رانک  رد  یتدم  هک  تسنامیم  یسک  هب  مدوخ  ساسحا  میداد !

ینامی نکر  يورهبور  نحص ، رد  دندوب . هتشگزاب  دوخ  ياهنیمزرس  يوس  هب  نایجاح  دوب و  هدش  تولخ  مارحلادجسم  میدش . مرح  دراو 
رد ریما  ترضح  تاجانم  عورـش  اب  دوب . یـساسح  ياههظحل  دوبن . ياهراچ  اما  دوب ؛ هتفرگ  ماهنیـس  یباسح  دمآیمن ، رد  میادص  میتسـشن .

؛ دوب هتخیمآ  مه  هب  هیرگ  هلان و  دنتفرگیمن و  هبعک  زا  مشچ  دنورب ! دنهاوخیم  هک  دشیمن  ناشرواب  دـش . عورـش  اههیرگ  هفوک ، دجـسم 
. مراد هلصاف  هبعک  اب  مدق  دنچ  اهنت  هک  دشیمن  مرواب  اههظحل  نآ  رد  نک . اعد  مه  ناناوج  يارب  تفگ : هتـسهآ  ینزریپ  عاضوا ، نامه  رد 
؛ هناخ نیا  هب  شدـح  زا  شیب  قشع  مداتفا و  مردـپ  دای  مراد . رارق  ملاع  ياج  نیرتهب  رد  هک  هن ، نیمز ، ياج  نیرتهب  رد  مدرکیم  ساـسحا 

عادو فاوط  کی  دیـشک و  لوط  اـههمانرب   1 تعاس 30 / ات  هچ . ینعی  يوش ،» قشاـع  اـت  يورب  دـیاب  : » تفگیم هکنیا  مدـیمهفیم  لاـح 
ماما رـشع  هسمخ  تاـجانم  سپـس  دـندرک و  یهارمه  ناـیجاح  دـش و  هدـناوخ  ریبک  نشوج  ياـعد  فاوط  لوط  رد  میدرک . یعمجهتـسد 

. نآرق هاگنآ  و  (ع ) داجس
، فاوط رخآ  طوش  مین  مه  نآ  فاوـط  نیا  مداد ، ماـجنا  رفـس  نیا  رد  هک  ییاـهفاوط  یماـمت  رد  دـیاش  هک  مدرک  یفاوـط  زین  رخآتسد 

. دوب رفس  نیا  ياههظحل  نیرتهب  نیرتابیز و  زا  یکی 
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ییوـگ مهدیم . تکرح  ذـغاک  يور  تمحز  هب  ار  ملق  ناریح ! دوخراـک  رد  ماهـتخود و  هـبعک  رب  مـشچ  هتـسشن ، لوـلم  هتـسخ و  نوـنکا 

ار تاظحل  نیا  ترـسح  ردـقچ  مورب  نیمزرـس  نیا  زا  هک  ادرف  میوگیم : دوخ  اب  منکیم . رورم  ار  رفـس  لـک  دـش ! ماـمت  هک  دوب  ییاـیؤر 
. دروخ مهاوخ 

. تسا هدرک  منارگن  یباسح  موش ، یلبـش  هب  (ع ) داجـس ماما  شیامرف  قادصم  مشاب و  هتـسبن  یفرط  رفـس  نیا  رد  دـنکن  هک  هشیدـنا  نیا  اما 
ماهتـسخ لولم و  یباسح  رگید ، شـسرپ  نارازه  و  مدرگرب ! سدـقم  نیمزرـس  نیا  زا  یلاخ  تسد  اب  دـنکن  دـشاب ! هتفرن  ـالاب  مکیبل  دـنکن 

. دناهدرک
ینامدوخ ادخ  اب  مهاوخیم  بش ! لد  رد  دوسألارجح و  يورهبور  اجک ! اجنیا  اجک ، نم  تسا . هتفرگ  یباسح  ملد  دـهدیمن ، مناما  کشا 

!؟ هانگ نودب  ایآ  موریم ، نونکا  هانگ و  قرغ  اما  مدمآ ، ایادخ ! منک ؛ تبحص 
: » دومرف (ع ) ماما ایادخ !

جیجحلا ّلقَأ  جیجضلا و  رثْکَأ  ام 
ایآ ایادخ ! ددنخیمن ؟ نم  هب  ناطیـش  ایآ  ایادخ ! هچ ؟ منکن  ساسحا  یلّوحت  مورب و  رگا  ایادـخ ! مراد ؟ رارق  هتـسد  مادـک  رد  نم  (1) و  « 

 ... ایادخ درک ؟ مهاوخ  هبرجت  ار  یتاظحل  نینچ  رگید  راب  ایآ  ایادخ ! ماهدوب ؟ یبوخ  نامهیم  ًاعقاو 

ص 157 ج 10 ، لئاسولا ، كردتسم  - 1
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: مدرکیم همزمز  بل  ریز  ار  يدعس  تیب  ود  نیا  نتفر ، نوریب  ماگنه  تفر . دیاب  تسا . هدش  تولخ  مارحلادجسم 

نارای  عادو  زور  دزیخ  هلان  گنس  زک  ناراهب  رد  ربا  نوچ  میرگب  ات  راذگب 
ناراب  زور  هب  لمحم  ددنبن  رتش  رب  ات  ممشچ  بآ  لاوحا  دییوگب  نابراس  اب 
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هنیدم يوس  هب  هنیدم  مشش : لصف 

هراشا

هنوگچ دندیمهفن  یتح  نارئاز  زا  یـضعب  دوبن . ندروخ  هناحبـص  يارب  یتقو  دندمآ ، نییاپ  همه  میدش ؛ رادیب  دادـماب  هقیقد   5 تعاس 30 /
« هباقن  » هب يرادا  تافیرشت  ماجنا  يارب  اههمانرذگ  هارمه  دیاب  ناگدننار  ایوگ  دیـشک ؛ لوط  تعاس 9  ات  تکرح ، اما  دندناوخ . حبص  زامن 

. لوادتم لومعم و  ياهيزابذغاک  نامه  دنتفریم و 
، ریوک نیا  لد  رد  ریوـک . ناـبایب و  ًاـبیرقت  نآ  یماـمت  تسا و  هلـصاف  رتـمولیک  زا 400  شیب  هنیدـم  اـت  هکم  زا  درک . تـکرح  سوـبوتا  ... 

، نیزنب پمپ  زا  ياهعومجم  هک  دناهتخاس  ییابیز  ياههاگتحارتسا 
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فقوـت وکـساس »  » ماـن هب  اـههاگتحارتسا  نیا  زا  یکی  رد  دـنیآیم ، هنیدـم  هب  هدـج  زا  هک  ینارفاـسم  هرمع ، رد  تـسا . ناروتـسر  هزاـغم و 

. دنراد یهاتوک 
ترجه يارجام  رپ  ناتـساد  دای  هاگان  هب  دوشگ ، خر  نامربارب  رد  نابایب  میتشاذـگ و  رـس  تشپ  ار  هکم  رهـش  ياهراوید  نیرخآ  هک  نیمه 
ربماـیپ توـعد  رد  یلـصفرس  هک  یترجه  منک ؛ مسجم  ار  ترجه  ناتـساد  منهذ  رد  مدیـشوکیم  مدرکیم ، هاـگن  هک  اـهنابایب  هـب  مداـتفا .
اهبرع دوـخ  لوـق  هب  عوـبطم و  کـنخ و  سوـبوتا  لـخاد  ياوـه  تسا . مالـسا  خـیرات  أدـبم  تیمها ، نیمه  ببـس  هب  دوـشیم و  هدرمش 

ار شتآ  رونت  توهرب و  ریسم  نیا  هنوگچ  دناهتشاد ، هنیدم  هب  هکم  زا  هک  یترجه  دنچ  رد  ناناملسم  یلو  دنکیم . راک  تدش  هب  فیکم » »
نآ دیـشروخ ! هدنزوس  ياههنایزات  هدـنزگ و  ياهداب  هسام و  كاخ و  طقف  ینابیاس ، یتح  هن  یفلع و  هن  یبآ ، هن  دناهتـشاذگ !؟ رـس  تشپ 
هب هظحل  زین  شیرق  ریـشمش  قرب  دننکیم ؛ یهارمه  ار  اهنآ  زین  نالاسنهک  ناکدوک و  هک  هانپیب ، فیعـض و  هداوناخ  دـنچ  بلاق  رد  مه 

. دنکیم لابند  ار  نانآ  ریوک  نیا  لد  رد  هظحل 
هیرگ يان  یگتسخ ، طرف  زا  هک  يونشیم  یبوخ  هب  ار  ناکدوک  هلان  يادص  يرگنب ، تقد  اب  رگا  دنـشاب . هتـشذگ  اهارحـص  نیمه  زا  دیاب 

. دنرادن ندرک 
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کی رد  نونکا  ینیبب و  كرادـت  دوخ  هداوناخ  يارب  ینابیاس  ینک و  مهارف  يرقحم  هداس و  یگدـنز  ات  یـشوکیم  اهلاس  رگید ، يوس  زا 
مامت هک  يرهـش  هب  ياهفحلم ، دـیاش  نان و  یـصرق  بآ ، هزوک  کی  اب  يرادرب و  ار  تاهداوناخ  دوخ و  ناج  يراذـگب و  ار  نآ  دـیاب  بش 

. ییامن چوک  تسه ، تراظتنا  رد  يزیچ  هچ  ینادیمن  هک  ییاج  هب  ینک و  تشپ  دوشیم ، هصالخ  نآ  رد  تدوجو 
تفـص ناونع و  رطاخ ، نیمه  هب  تسین و  تهجیب  هدش ، هدوتـس  ترجه  نآرق ، رد  ردـقنیا  هکنیا  دـهاوخیم . راثیا  تدـهاجم و  ًاتقیقح 

. تشاد تیمها  نینچنیا  مالسا  ردص  ناناملسم  يارب  رجاهم » »
ياهیکیدزن دوب . هدـش  نتفر  ماگنه  مباوخب ، مدـمآ  ات  متـشگرب و  لـته  هب  حبـص   4 تعاـس 30 / بشید  مدوب ؛ باوـخ  ار  هار  زا  یتمـسق 

ات اهقاتا  رد  رارقتـسا  ابق . یکیدزن  رد  تشاد ؛ هلـصاف  رهـش  زکرم  زا  لته  میتفر . لته  فرط  هب  تسارکـی  و  میدیـسر . هنیدـم  هب  بورغ ،
ياعد هک  دوب  رارق  دوب و  هعمج  بش  دشیمن . عطق  ياهظحل  هفرس  يادص  شوخان ؛ همه  دندوب . هتسخ  یلیخ  زین  نارئاز  دیـشک . لوط  بش 

. میداتفا هار  عیقب  فرط  هب  بش  تعاس 9  میدشیم . نیمرحلانیب  هب  نتفر  هدامآ  نارئاز ، اب  دوش . رازگرب  نیمرحلانیب  رد  لیمک 

لیمک ياعد  نیمرحلانیب و 

ییاهنت تبرغ و  جوا  رد  هک  يرهش  (ص ،) ربمایپ رهش  هنیدم ،
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برثی هک  يرهـش  یگتـشذگ ! ناج  زا  راـثیا و  تدـهاجم و  رهـش  تسا . راـصنا  رهـش  هک  يرهـش  دوشگ ، وا  يور  هب  شوغآ  (ص ،) ربماـیپ

. ربمایپ رهش  تفرگ ؛ مان  یبنلاۀنیدم  (ص ،) ربمایپ تکرب  رپ  مودق  ساپ  هب  دشیم و  هدناوخ 
دشکیم شود  رب  ار  دحا  گنج  هودنا  جنر و  هک  يرهش  دراد ؛ دای  هب  ار  قدنخ  ردب و  ياهگنج  ياهتداشر  دوخ  هرکاذ  رد  هک  يرهش 

. تسا هدروخ  دنویپ  نآ  شرتسگ  مالسا و  ربمایپ ، اب  شمان  هک  يرهش  تیاهن ، رد  و 
، رهـش نیا  هب  ربمایپ  ترجه  تفرگ و  اپ  هنیدم  رد  یمالـسا  تموکح  متفگیم : مدوخ  اب  میدرک ، تکرح  نیمرحلانیب  فرط  هب  هک  بشما 

نینچ نم  یلو  دزاسب ؛ زیگنارورغ  نیرفآيداش و  يرهـش  هنیدـم ، زا  دـیاب  ياهقباس  نینچ  دوب و  مالـسا  خـیرات  رد  یفطع  هطقن  لـصفرس و 
همه مدرک ؛ هاگن  نارگید  هب  تفرگ . ملد  داتفا ، اههتـسدلگ  ءارـضخ و  دبنگ  هب  ممـشچ  میدش و  هدایپ  هک  اهوردوخ  زا  متـشادن . یـساسحا 
دیما حرف و  يداش و  اب  مأوت  یهاگن  دندرکیم ، هاگن  ادـخ  هناخ  هب  راب  نیلوا  يارب  نارئاز  هک  یماگنه  دوریمن  مدای  دوب . هنوگنیا  اههاگن 
يادا يارب  دندرکیم . هیرگ  همه  میدـش ، هک  نحـص  لخاد  دوب . هدرک  هناخ  اهمشچ  رد  مغ  اجنیا  دوب . توافتم  هاگن  سنج  اجنیا  اما  دوب ؛

همه نآ  نایم  میداتسیا و  ءارضخلاۀبق  ربارب  رد  ترضح  رب  مالس  مارتحا و 
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! ییاهنت تبرغ و  ساسحا  زاب  غارچ ،

یعمج هتسد  ياهضور  عیقب  همئا  رازم  رانک  هدش ، هک  مه  یتاظحل  يارب  دنتـساوخیم ، همه  دوب . ناور  نیمرحلانیب  فرط  هب  تیعمج  لیس 
گنج هب  ییوگ  هتفرشیپ ، راکدوخ و  ياهحالـس  اب  دنتـشاد . یگنررپ  روضح  زین  نازابرـس  دـنوش . هلان  مه  (ع ) نانمؤمریما اـب  دـنناوخب و 

! دندوب هدمآ 
دراد ناکما  رگا  دنک ، تکرـش  مسارم  رد  یناریا  ریغ  دهدیمن  هزاجا  تموکح  هک  دنتفگ  دـندمآ و  ولج  یتیوک  برع  دـنچ  هار ، هنایم  رد 

. میدرک لابقتسا  هک  میریگب ، رارق  ناوراک ، نایم  رد  ام 
. منیبیم باوخ  مدرک  ساسحا  یتاظحل  يارب  یعمج ! هتـسد  لیمک  ياعد  نیمرحلانیب و  رد  مهنآ  هعمج ؛ بش  هنیدم ؛ رد  دشیمن ، مرواب 
!؟ درک تئارق  ار  لیمک  يابیز  ياعد  نیمرحلانیب  رد  هنوگنیا  ناوتب  تیباهو ، دیدش  تابّصعت  دوجو  اب  يروشک  رد  تشاد  ناکما  هنوگچ 

. دندرکیم لرتنک  تیاده و  ار  تیعمج  ابیز ، یلیخ  ناریا ، تاماظتنا 
توکس و دوبن . یحادم  هضور و  هب  زاین  دش . ینامسآ  ناشلد  عیقب ، ياههرجنپ  ندید  اب  نایناوراک  میتسشن . ياهشوگ  رد  ناوراک  هارمه  هب 
اب تساجک ؟ عیقب  دیـسرپ : یکی  دوب . ناوخهیثرم  نیرتهب  دوخ  يوبن ، مرح  ینارون  دـنلب و  ياههتـسدلگ  راـنک  رد  عیقب ، همئا  رازم  یکیراـت 

شایناشیپ هب  تسد  اب  مکحم  درمریپ  و  مدرک ، هراشا  تشگنا 
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. دیبوک

لاح ناوراک  دوب . ادـخ  اب  تاجانم  يارب  ناکم  نیرتهب  درب . نامـسآ  هب  دوخ  اب  ار  اـهلد  تفرگ و  جوا  لـیمک  ياـعد  ياـبیز  ياـههژاولگ 
. لیمک يابیز  ياعد  هعمج و  بش  مه  نآ  (ص ،) یبنلاۀنیدم رد  روضح  نیلوا  دوب . هدرک  ادیپ  یبیجع 

ییاشامت ًاعقاو  متخادنا . فارطا  هب  یهاگن  دوب . هدناشوپ  ار  ناشتروص  يانهپ  کشا ، منبـش  دـندوب و  هتـسشن  اهیتیوک  رتفرط ، نآ  یمک 
رایتخایب ییوگ  متـسشن ؛ رتبدؤم  هاگآدوخان  هک  درب ، سدـقم  ناکم  نیا  رد  يو  روضح  ناکما  و  (ع ) نامز ماـما  زا  یماـن  هدـنیوگ  دوب .

؟ تشاد دوجو  اعد  نیا  زا  رتهب  ییاعد  اجنیا و  زا  رتهب  ییاج  ایآ  دراد . روضح  عمج  نیا  رد  (ع ) نامز ماما  هک  مدرک  ساسحا 

عیقب

حبـص زاـمن  يارب  فرطره  زا  تیعمج  دراد . زوـس  یمک  تسا و  درـس  هنیدـم  ياوـه  میتـکرح . رد  مرح  يوـسهب  تسا و  حبـص  تعاس 5 
ناذا دریگیم . لکش  يرگید  زا  سپ  یکی  زامن  ياهفص  دوشیم و  هدوزفا  تیعمج  مکارت  رب  هظحلهبهظحل  تسا . ریزارـس  مرح  يوسهب 

 ... زامن مه  دعب  دریگیم و  مظن  فوفص  دسریم و  شوگ  هب  حبص 
رد هک  یکاخ  کیرات و  یناتسربق  عیقب . ناتسربق  تشپ  رد  نونکا  و 
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کی کیرات ، وس  نیا  نشور و  فرط  کی  تسا ! نوزومان  ياهلص  هدیشک ، کلفهب  رس  دنلب  ياههتسدلگ  رمرم و  ياهشرفگنس  نآ  رانک 

! تیروجهم تیمولظم و  فرط  کی  مالسا و  تمظع  دامن  فرط 
نیا اب  وگوتفگ  لوغشم  يزیگنا  نزح  يادص  ياهشوگ  رد  تسا  هتـشارفا  اهناوراک  ياهقریب  دوشیم . هدوزفا  نارئاز  دادعت  رب  هظحل  ره 

. تسا نآ  لها  ناتسربق و 
. دنتفر هژر  منامشچ  ربارب  زا  هنیدم  رد  (ع ) تیب لها  بئاصم  دیزرل . ملد  داتفا ، اههرجنپ  هب  هک  ممشچ 

هب (س ) همطاف ياههلان  يادص  زونه  يرگنب ، لد  هدید  هب  رگا  تسا ؟ هدرکن  متام  هودنا و  مغ و  ياضف  ار  هنیدـم  ياضف  بئاصم  نیمه  ایآ 
نونکا راختفا ، همه  نآ  اـب  هنیدـم  راـیتخایب  هک  تسین  تهجیب  دـنکیم . ینیگنـس  رهـش  ياـضف  رب  (ع ) یلع تیمولظم  دـسریم و  شوگ 

. نآ هدنز  دنس  عیقب  کشیب  تسا و  هصغ  مغ و  فدارتم 
تسا و ماما  راهچ  عجـضم  اجنیا  و  تمظع ؛ هوکـش و  نآ  اب  مداتفا  (ع ) اضر ترـضح  سدـقم  ناتـسآ  دای  هب  هاگآدوخان  میتفر ، هک  لـخاد 

! تیمولظم تبرغ و  جوا 
ار اهشفک  رود  ياهلصاف  زا  مدشیم ، فرشم  هک  (ع ) اضر ترـضح  مرح  هب  منک . هچ  متـسنادیمن  مدناسر . يروت  هب  ار  مدوخ  تمحز  هب 

رد ار  ناقشاع  ياهلد  هک  دوب  ییاهروت  هب  متسد  اجنیا  اما  متشادن . ار  حیرض  هب  ندش  کیدزن  تأرج  ماحدزا ، ببس  هب  مدروآیم و  رد 
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رد یبرع  مدوب . هدش  بایفرـش  ناشرـضحم  هب  نینچ  هک  ناشخرد  هراتـس  راهچ  زا  هدنمرـش  نایم ، نیا  رد  نم  و  دیـشکیم . دـنب  هب  تقیقح 
هک دوب  ییاهنامه  نادنزرف  زا  یکی  دـیاش  دادیمن . ندـش  کیدزن  هزاجا  دوب و  هداتـسیا  یمنهج  ياهرهچ  زمرق و  يرـسور  اب  يروت  رانک 

. دندرک فرحنم  شعضوم  زا  ار  قح 
زا یکی  (ص ،) ربمایپ نارتخد  دقرم  رانک  رد  رتفرط ، نآ  یمک  مدروخ . هطبغ  ناشلاح  هب  دندمآ . دورف  همئا  روبق  رانک  رد  رتوبک  ياهتـسد 

تیباهو هاگتـسد  بذـج  یگراوآ ، یتخبدـب و  رقف و  تلع  هب  هک  اهنامه  زا  دوب . یناـغفا  درکیم ؛ یهن  روبق  تراـیز  زا  ار  مدرم  اـههطرش 
. تشاد امنخن  ياهیلاق  نوچمه  یشیر  فیثک و  ییاهاپ  كرچ و  یسابل  دندوب . هدش  دنمتورث 

مادم دندوب و  هداتسیا  ییاههطرش  زین  نینبلاّما  ربق  دُحا و  هّرح و  هعقاو  يادهش  ربمایپ و  دنزرف  میهاربا  ربمایپ و  نارـسمه  ياهدقرم  رانک  رد 
همه هک  نافع ، نب  نامثع  ربق  اذـه  تفگ : ياهطرـش  نینبلاّما ، همطاف  ربق  رانک  رد  ناهگان  هک  قیرطلا و »...  یّلخ  حور  یجاـح  : » دـنتفگیم

. دندیدنخ
هک نیا  رتبلاج  دوب و  هناحوبذـم  یـشالت  طقف  تفرگ و  ار  قشع  يولج  ناوتیمن  روز  هب  دـناهدیمهف ، زین  ناـشدوخ  هک  دوب  مولعم  اًـلماک 

، البرک دهشم ، هب  دیاب  تشاد . سوکعم  رثا  اهنآ  لامعا  یمامت 
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. دنتفاییم رد  ار  دوخ  همئا  هب  هعیش  تدارا  جوا  ات  دنتخادنایم  یهاگن  ارماس  نیمظاک و  فجن ،

. مدیباوخ رهظ  ات  میتشگرب و  لته  هب  تعاس 9 
اههلپ يالاب  ات  دنتـسناوتیم  امرگ ، تّدـش  رد  اهرهظ و  زا  دـعب  طقف  اهنز  میدـمآ . عیقب  هب  هرابود  ترایز ، يارب  اـهمناخ  هارمه  هب  رـصع ،
اهمناخ سپس  دش و  هدناوخ  همانترایز  اههلپ  نییاپ  رد  دراد . یتیاکح  زین  دوخ  اهنآ ، ترایز  هک  دننک  ترایز  اههرجنپ  تشپ  زا  دنیایب و 

. یکشم ياهرداچ  اب  مهنآ  دوب ، لوبقم  هامدادرم  يامرگ  نیا  رد  نانآ  ترایز  کشیب  دنتفر ؛ اههلپ  يالاب  ترایز ، يارب 

ص)  ) یبنلادجسم

یبنلادجـسم ياـیرد  رد  ياهرطق  نوچ  نم  هدـش و  رتـهب  يردـق  زورما  اوه  دـنیآیم . دجـسم  هب  هتـسدهتسد  مدرم  تسا و  حبـص  تعاس 6 
مورب هضور  هب  برغم  زامن  زا  دعب  هک  مدرک  شالت  یلیخ  زورید  موش . دراو  لالب  باب  زا  مدش  روبجم  دندوب و  هتسب  ار  مالسلاباب  ماهدش .

. دندوب هدیشک  هدرپ  دنتشاذگن ؛ اّما 
. تسا رامیب  بارخ و  یلیخ  اههنیس  دوشیم . هدینش  رّرکم  هفرس  يادص 

هضور ردرس  رب  تسا » تشهب  ياهغاب  زا  یغاب  نم  ربنم  هناخ و  نایم  : » دومرف هک  (ص ) ربمایپ ثیدح  دراد . یصاخ  يافص  هضور 
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. تسا هدروخن  تسد  اًلصا  ییوگ  دنک . مک  ناکم  نیا  تیونعم  زا  يزیچ  هتـسناوتن  هتینردم  لوغ  هک  ینکیم  ساسحا  دنکیم . ییامندوخ 

وت اههناوتسا  یترابع  هب  ای  اهنوتـس ، دهدیم . تسد  وت  هب  ییابیز  ساسحا  ینیـشنیم ، ربمایپ  رهطم  ربق  ربنم و  نایم  هضور ، رد  هکیماگنه 
ادخ هب  يراذگیم و  وا  ياج  ار  دوخ  تسا ، هتـسب  نوتـس  هب  ار  دوخ  هک  ینیبیم  ار  هبابلوبا »  » فرط کی  دنربیم ؛ خیرات  لد  هب  دوخ  اب  ار 
هلان زونه  دـنکیم . تظفاحم  ربماـیپ  زا  هداتـسیا و  سرح »  » نوتـس راـنک  رد  هک  ینکیم  روصت  ار  (ع ) یلع رگید  ياـج  يوشیم ؛ لـسوتم 

. دوریم الاب  نامسآ ، ات  (ص ،) ربمایپ يرود  ییادج و  زا  هک  يونشیم  هنانح »  » نوتس زا  ینیزح 
یتسدگنت رقف و  رد  دنتشادن و  مه  هراتس  کی  نامـسآ  تفه  رد  رهاظ ، رد  هک  یناسک  تسا . هفـص  باحـصا  يوکـس  فرط ، نآ  یتسار ،

. درکیم فرص  نانآ  اب  ار  دوخ  ياذغ  تاقوا ، زا  يرایسب  تما ، ربهر  ربمایپ  دندرکیم و  یگدنز  ناکم  نیا  رد  دندزیم ، اپ  تسد و 
دوـخ اـب  یهاـگ  هک  کـچوک  يرد  تـسین . نآ  زا  يرثا  نوـنکا  هـک  هدوـب  حیرـض  نـیمه  راـنک  رد  زین  (ع ) یلع و  (س ) ارهزهمطاـف هناـخ 

. مهدیم مالس  یبیب  هب  دشاب ، هناخ  نیمه  رد  زین  یبیب  دقرم  دیاش  مشیدنایم ،
زامن نیح  رد  موشیم . قفوم  رود ، نادنچ  هن  ياهلصاف  اب  هک  مناوخب  زامن  تعکر  ود  مناسرب و  هبوت  نوتس  هب  ار  دوخ  ات  مشوکیم 
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. دوشیم یعادت  منهذ  رد  وا  ناتساد  هبابلوبا و  ًامئاد 

، تما ياهیتخـس  هک  نابرهم  يردـپ  مدـیدیم ، تمحر  ربمایپ  رانک  رد  ار  دوخ  درکیم ؛ لقتنم  ناسنا  هب  ار  اوه  لاح و  نامه  دوب ، هچ  ره 
. دروخیم ار  تما  مغ  هراومه  دوب و  راوشد  تخس و  شیارب 

ار عیقب  دوخ  اـت  عیقب  باـب  ناـیم  لـصاف  دـح  شیپ ، يدـنچ  اـت  دوشیم . زاـب  عیقب  يورهبور  تسرد  هک  يرد  مدـمآ ؛ نوریب  عیقبلاباـب  زا 
حرط رد  نونکا  هک  یمیدق ، کبس  هب  کیراب و  گنت و  ییاههچوک  ماهدید ، اهسکع  رد  هکنانچ  دادیم ؛ لیکـشت  مشاهینب  ياههچوک 

. تسا هدوب  نآ  رد  زین  (ع ) همئا زا  یخرب  و  (ع ) قداص ماما  هناخ  لحم  ایوگ  تسا . هتفر  نیب  زا  هعسوت 

مرح نامتخاس 

طسوت ادتبا  هک  دجـسم  نیا  درادن . هدافتـسا  نودب  ياضف  چیه  هک  هچراپکی  یمرح  دناهتخاس . هوکـشاب  یلیخ  مدز ؛ مرح  رد  یتشگ  زورما 
هب مود ، هفیلخ  نارود  رد  رتـم ، هب 2475  (ص ) ربماـیپ دوخ  ناـمز  رد  دوبن و  رتشیب  عبرم  رتـم  شتحاسم 805  دش ، هتخاس  (ص ) ادـخ ربمایپ 
هب ینامثع  ياـبتیاق  ناطلـس  نارود  رد  رتم ، هب 8900  یـسابع  يدـهم  نارود  رد  رتم ، هب 6450  کلملادـبع  نب  دـیلو  نارود  رد  رتم ،  4071

نارود رد  رتم و  هب 10193  دیجملادبع  ناطلس  رصع  رد  رتم ،  9020
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(1) دیسر . عبرم  رتم  هب 16327  لوا  هعسوت  رد  دوعس  لآ 

ياهنوگهب تفای ؛ شیازفا  عبرم  رتم  ات 82000  دجسم  تحاسم  دش و  عورـش  ق . لاس 1405 ه . رد  هک  هدوب  دهف  رصع  رد  هعـسوت  نیا  جوا 
هدـش و 250000 دازآ  زین  مرح  فارطا  ياـضف  زا  ياهدــمع  شخب  هـتبلا  دراد . ار  رازگزاـمن  شیاـجنگ 257000  مرح  ياـضف  نونکا  هک 

. دوشیم عبرم  رتم  لماش 235000  زین  شخب  نیا  دهدیم و  ياج  دوخ  رد  ار  رازگزامن 
ياـضف نتـشاد  اـب  مرح  دراد ؛ دوجو  مرح  لـخاد  رد  هک  تسا  یعوبطم  ياوه  دـنکیم ، لوغـشم  دوخ  هب  ار  ناـسنا  نهذ  هک  يرگید  هتکن 

تحاسم 95000 هب  يرتم ،  4 قمع 5 / رد  مرح  ریز  رد  هک  هعومجم - کی  طسوت  زین  رما  نیا  تسا ، کنخ  هشیمه  عیسو ، گرزب و  رایـسب 
هنوگچ لاح  دوشیم . ماجنا  دـیربتلاۀطحم »  » ماـن اـب  تسا  رود  مرح  زا  رتمولیک  هک 7  ياهعومجم  طـسوت  نینچمه  و  دراد - رارق  عبرم  رتـم 

. تسا یتیاکح  دوخ  دنکیم ، کنخ  ار  مرح  دسریم و  مرح  هب  هلصاف  نیا  زا  کنخ  ياوه  نیا 
تقیقح رد  دـناهداد . ماـجنا  هسنارف  رد  ار  نآ  يزلف  تاـنییزت  هدـش و  هتخاـس  ایناپـسا  رد  هک  تسا  نت   2 نزو 5 / هب  کـی  ره  مرح  ياـهرد 

. تسا هدش  هصالخ  اجکی  رد  نردم  رنه  یمالسا و  يرامعم  راکهاش 
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دهدیم و مرح  هب  یـصاخ  هولج  بورغ  ماگنه  هژیوهب  دسریم ؛ هرانم  هب 10  عومجم  رد  هک  تسا  رتم  عافترا 104  هب  کی  ره  اههتسدلگ 

. دّدجت تنس و  دنویپ  نیمز ؛ يور  رد  تسا  یتشهب  ییوگ 
. دریگیم تلد  ینکیم  هاگن  یتقو  هک  يروط  هب  دراد ؛ رارق  نردم  رایسب  ياهلته  دنلب و  جاربا »  » اهبرع لوق  هب  زین  مرح  رود  ات  رود 

« هلواخن  » هنیدم نایعیش 

. دناهدینش نایعیـش  دروم  رد  ییاهزیچ  رانک  هشوگ و  زا  دنریگیم ، ار  نایعیـش  غارـس  بترم ، اهیجاح  میاهدش ، دراو  هنیدم  هب  هک  یتقو  زا 
هکم رد  زور  تسیب  زا  شیب  ندوب  مرظن ، هب  تسا . هدز  کل  ناتسبرع  رد  رهم  اب  تعامج  زامن  کی  يارب  ناملد  اهیجاح ، زا  یکی  لوق  هب 

تیبلها ربمایپ و  رهـش  هنیدم  رگید ، فرط  زا  تسا . هدروآ  دوجو  هب  اهنآ  يارب  ار  یتلاح  نینچ  ندـش ، ورهبور  تیباهو  رهاظم  اب  ًامئاد  و 
. دنبایب هنیدم  ینونک  ياضف  رد  ار  تیب  لها  زا  ییاپ  ّدر  تسه ، هک  یتمحز  ره  هب  دنهاوخیم  مدرم  تسوا و 

ییانـشآ زین  هنیدـم ، نایعیـش  گرزب  یناحور  يرمع ، خیـش  اب  ایوگ  هک  ناوراک - یناحور  ياهینزیار  مدرم و  ياهراشف  زا  دـعب  ماجنارس 
نایعیش اب  راهان  کی  تعامج و  زامن  کی  دوب ؛ بلاج  یلیخ  جاجح  يارب  میورب . نایعیش  تنوکـس  هقطنم  هب  راهان  يارب  دش  رارق  تشاد -

. تشاد ییافص  هنیدم 
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زا شیپ  هکلب  ددرگیمنرب ، اهیباهو  رصع  هب  اهنت  نایعیش  ياهتیمورحم  هرود  تسا . هودنا  جنر و  رپ  یتیاکح  هنیدم ، نایعیش  ناتـساد  اما 

هنیدـم هعماج  هجرد 2  نادنورهـش  هنیدـم  نایعیـش  هک  تفگ  ناوتیم  دناهتـشاد . يدـب  رایـسب  دروخرب  اهنآ  اب  زین  یناـمثع  نیطالـس  نآ ،
. دنتسه

نیب ایوگ  هکنآ  تسخن  دوشیم . يدیدج  هلحرم  دراو  تیباهو  هرود  زا  هک  دنراد  یبیـشن  زارفرپ و  خیرات  هلواخن ، نامه  ای  هنیدـم  نایعیش 
. دننکیم یگدنز  مرح  نابرق و  ابق ، یلاوع ، هلحم  نایم  رد  رتشیب  نایعیش  نیا  دننکیم . یگدنز  هنیدم  رهش  رد  هعیش ، رازه  ات 30   20

امرخ ياهغاب  اب  هورگ  نیا  نوچ  هک  تسا  نیا  لامتحا  نیرتمهم  یلو  تسا ، فالتخا  ناققحم  نیب  دـنیوگیم ، هلواخن  نانآ  هب  ارچ  هکنیا 
. دوشیم هتفگ  هلواخن  اهنآ  هب  دناطابترا ، رد  لخن  و 

: دننام یمالـسا  دالب  ریاس  نایعیـش  ضوع ، رد  اما  دنهدیم ، یـضفار  ناونع  اهنآ ، هب  دنتـسه و  دـب  نایعیـش  اب  تدـش  هب  اهیباهو  دـنچره 
رد هعیش  نارفاسم  هک  دناهتشاد  ییاهغاب  اههناخ و  نایعیش ، نیا  زین  هتـشذگ  رد  دنراد . یکیدزن  طباور  اهنآ  اب  تیوک و ...  نیرحب ، ناریا ،

. دنتسه فورعم  نایعیش  هب  قلعتم  افص  ناجرم و  غاب  ود  دنتفاییم و  ناکسا  اهنآ 
يارب تقو ، عجارم  طسوت  ینویناحور  هتشذگ ، ياهلاس  لوط  رد 
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دمحا لآ  لالج  ِردارب  یناقلاط ، دمحا  دیـس  هب  ناوتیم  اهنآ  نایم  رد  هک  دناهدمآ  هقطنم  نیا  هب  نایعیـش  نیا  روما  هب  یگدیـسر  داشرا و 

كاخ هب  عیقب  رد  تفر و  اـیند  زا  یکوکـشم  زرط  هب  يو  دوب . هدـمآ  هنیدـم  هب  یناهفـصا  نسحلاوبا  دیـس  موحرم  يوس  زا  هک  درک  هراـشا 
. دش هدرپس 

 ... تفاظن و یباصق ، يرادغاب ، دننام : دننکیم ، راک  نییاپ  حطس  لغاشم  رد  رتشیب  دوجوم ، تاضیعبت  ببس  هب  هنیدم  رد  نایعیش 
لمحت ار  يرایـسب  ياهضیعبت  اهیتخـس و  اهترارم ، نویباهو ، ندمآ  راک  يور  زا  دـعب  صوصخهب  خـیرات و  لوط  رد  نایعیـش  نیمه  اما 

رد دوشیمن و  هداد  اهنآ  هب  دجـسم  تخاس  هزاجا  دـنراد ، رارق  تیدودـحم  رد  تدـش  هب  ناشینید  ضیارف  ماجنا  رظن  زا  نانآ  دـناهدرک .
بهذم هب  طوبرم  ياهباتک  دنناوتیمن  ناونع  چیه  هب  دنیوگب ؛ ناذا  دـنلب  يادـص  اب  دـنرادن  قح  دـنراد ، هنیدـم  رد  هک  ياهینیـسح  راهچ 

هب یلاع  لغاشم  رد  تسا . هعیش  دض  رب  ییاهباتک  دوشیم ، تفای  هچ  ره  هنیدم  ربتعم  ياهیشورفباتک  رد  هکنیا  هچ  دننک ؛ هیهت  ار  دوخ 
. دوشیم هتسیرگن  اهنآ  هب  ریقحت  یعون  اب  هراومه  دنوشیمن و  هتفرگ  راک 

. دنروهشم هلواخن » تاداس   » هب زین  ببس  نیمه  هب  دسریم . (ع ) داجس ماما  هب  ناشلسن  دنتسه و  دیس  هلواخن  زا  يرایسب  دوشیم  هتفگ 
ياهدارا اب  یناحور  روضح  دناهداتسیا . اجرباپ  راوتسا و  نانچمه  اهترارم ، اهراشف و  یمامت  دوجو  اب  هعیش ، تیلقا  هورگ  نیا  اما 
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هتـشاد هگن  غاد  رهـش  نیا  رد  ار  هعیـش  رونت  روحم ، ناوـنع  هب  دراد - نس  لاـس  زا 96  شیب  نونکا  هک  يرمع - یلعدـمحم  خیـش  نوـچمه 

. تسا رهش  نیا  نایعیش  روبص  گنس  رایسب ، ياهراشف  دوجو  اب  تشگزاب و  هنیدم  هب  فجن ، رد  لیصحت  لاس  تسیب  زا  سپ  يو  تسا .
يارب یّنس ، نایارگداینب  رطخ  هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب  تلود  هک  ارچ  تسا ؛ هدش  رتهب  نایعیش  يارب  طیارـش  يردق  دهف ، دهع  رخاوا  زا  هتبلا 

ياـهلاس رد  ور  نیا  زا  تسا ؛ رثؤم  یعاـمتجا  ياهتردـق  نزاوت  هصرع  رد  هعیـش  تقیقح ، رد  تسا و  نایعیـش  زا  رتشیب  بتارم  هب  تلود 
حانج مشخ  بجوم  هک  هتشاد  ناتسبرع  تموکح  نارس  اب  ییاهرادید  زین  دش و  رداص  يرمع  خیش  هینیـسح  تّمرم  يزاسزاب و  هزاجا  ریخا 

. تسا هدش  یباهو  لاکیدار 
دوخ هدیقع  رد  نانچمه  اهتیمورحم ، یمامت  ربارب  رد  هک  دننک  ترایز  ار  ینایعیش  دنهاوخب  راوز  دوب  یعیبط  دش ، هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب 

. دناهدوب خسار 
. مینک يورهدایپ  ياهقیقد  هد  اهسوبوتا ، هب  ندـش  راوس  يارب  میدوب  ریزگاـن  میدرک . تکرح  لـته  زا  هک  دوب  هدـنام  رهظ  ناذا  هب  یتعاـس 

کیدزن و  (ع ) بلاطیبانبیلع نابایخ ) ) عراش رد  ابیز  رایـسب  یغاـب  میدیـسر . يرمع  خیـش  هینیـسح  هب  رهظ  زاـمن  ياـهیکیدزن  ماـجنارس 
نیمزرس رد  هک  دشیمن  نامرواب  میدش ، دراو  هک  رد  زا  (س .) ارهزلا ناتسرامیب 
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. دشاب هتشاد  دوجو  ییابیز  ياهغاب  نینچ  ناتسبرع ، عرزیمل 

لخاد رد  دناهدمآ . دجو  هب  جاجح  دوب  مولعم  دـندرک ، هقناعم  دـنداد و  تسد  دـندمآ . ناملابقتـسا  هب  ناوجون  دـنچ  رد ، يولج  نامه  رد 
ار غاب  اجنآ  زا  تخیریم و  یـضوح  لخاد  هب  کچوک  راشبآ  دـنچ  بلاق  رد  بآ  هک  دـندوب  هدرک  تسرد  ییابیز  رایـسب  يامنبآ  غاـب ،
هب دـنتفرگ و  وضو  جاجح  دوبن . نامدوخ  ياـهقیچالآ  نیمه  هب  تهابـشیب  هک  نتـسشن ، تهج  یناـکم  زین  نآ  راـنک  رد  درکیم . باریس 

شیب ياهداس  کچوک و  هینیسح  هینیسح ، نیا  هتشذگ ، رد  هک  مدوب  هدینـش  دندوب ، هدمآ  رتشیپ  هک  دارفا  یخرب  زا  میتفر . هینیـسح  لخاد 
هینیـسح زاب  ياضف  هب  یکچوک  يورهار  زا  اهدرم  دـندوب . هتخاس  اـبیز  ًاـعقاو  هک  دـناهدرک  يزاـسزاب  ار  نآ  ریخا  ياـهلاس  رد  اـما  هدوبن ؛
هینیـسح هب  دورو  زا  سپ  ار  نارئاز  هجوت  هک  يزیچ  نیلوا  دـنتفای . هار  یناـقوف  هقبط  هب  اـههلپ  قیرط  زا  ورهار و  ناـمه  زا  زین  اـهنز  دـنتفر ؛

هرهچ رد  دـشیم  ار  يداـش  قرب  یتـحارهب  دتـسیاب ؛ زاـمن  هب  درادرب و  یکی  تسناوـتیم  هنادازآ  سک  ره  هک  دوـب  رهم  هبعج  درک ، بـلج 
جرف ياعد  زین  زامن  زا  دعب  دندوب . هدیدن  ناتسبرع ، رد  ناشروضح  يادتبا  زا  هک  يزیچ  زاب ، ناتسد  اب  تعامج  زامن  سپـس  و  دید . نارئاز 

. دندناوخیم ار  نآ  ناوت  مامت  اب  جاجح  هک 
هب يو  دراد . هدهعهب  ار  روما  هرادا  يو  دنزرف  نونکا  دبای . روضح  هسلج  رد  دناوتیمن  نس  تلوهک  تلع  هب  يرمع  خیش  دوخ 
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. دنکیم هماقا  رهطم  مرح  یکیدزن  رد  یلته  نیمزریز  رد  ار  تعامج  زامن  اهرهظ  ردپ ، ياج 

هب درک و  رکـشت  نایجاح  زا  ینابرهم  اب  طاشنرپ . لاعف و  اما  هزبس ، ياهرهچ  اـب  لـماک ، يدرم  دـمآ . زین  يرمع  خیـش  دـنزرف  زاـمن ، زا  دـعب 
دنتفگیم و (ع ) یبتجم نسح  ماما  هناخفیـضُم  نآ  هب  هک  تشاد  رارق  يرگید  نامتخاس  هینیـسح ، بنج  رد  ایوگ  تفگ . مدقم  ریخ  اهنآ 
(ع) یبتجم نسح  ماما  سدـقم  تحاس  هب  یلـسوت  راهان ، زا  لبق  میتفر . اجنآ  هب  راـهان  يارب  دـشیم . لـصو  هینیـسح  هب  ییورهار  قیرط  زا 

ًافاصنا دوب . طولخم  تشوگ  دوخن و  اب  هک  دوب  ییولچ  راهان  دـندمآ . ناجیه  هب  یلیخ  دوجوم ، ياضف  هب  هجوت  اب  جاـجح  هک  دـش ، هتفرگ 
زا دعب  درکن . هزم  نم  يارب  اذغ  نیا  لثم  رفـس  نیا  لوط  رد  ییاذغ  چیه  تفگیم : جاجح  زا  یکی  اهدعب  دوب . يذیذل  هزمـشوخ و  ياذـغ 

. میدرک یظفاحادخ  خیش  اب  سپس  دندز و  یخرچ  غاب  رد  جاجح  راهان ،
تداسح ببس  هب  (ص ،) مالسا یمارگ  ربمایپ  هک  ییاج  دوب ؛ میهارباّما  هبرشم  تشاد ، رارق  غاب  نیا  یکیدزن  رد  هک  یسدقم  قطانم  زا  یکی 

. درک نکاس  اجنآ  رد  ار  میهاربا - ردام  هیرام -» ، » شنارسمه زا  یخرب 

عیقب ربمایپ و  مرح  مه  زاب 

هب (ص ) یبنلادجسم زا  ناذا  يادص  اما  تسا . هدشن  حبص  زونه 
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مرح هب  نتفر  هداـمآ  اـهوردوخ ، رد  زین  نارئاز  زا  یهورگ  میدـمآ ، نوریب  هک  لـته  رد  زا  تسا . بـش  زاـمن  ناذا  اـیوگ  دـسریم ؛ شوـگ 
ایرد هب  هک  دـندنامیم  ار  ییاـهيوج  اـهدور و  دـندوب . تکرح  رد  مرح  يوـس  هـب  هتـسدهتسد  مدرم  میدوـب . مرح  دـعب  هـقیقد  هد  دـندوب ؛

. دوب هدش  رتهب  اوه  دوبن و  يربخ  لبق  ِبش  يامرس  زوس و  زا  دشیم . رتشیب  تیعمج  هظحل  ره  و  دنتسویپیم .
روبجم دوب . هدش  هتسب  زامن  فوفص  دنتشاذگن . اما  ربمایپ ؛ فیرـش  عجـضم  رانک  تسرد  موش ؛ دراو  لیئربجباب  ای  ءاسنلاباب  زا  متـساوخ 

ره دوب . هدـش  هدیـشک  اهزامن  فص  (ص ) یبنلادجـسم ياهطـسو  ات  ًابیرقت  مه . رانک  رد  ابیز  دـنلب و  رد  ود  موش ؛ دراو  لـالبباب  زا  مدـش 
دـشیم و هتـسب  یفـص  هظحل  ره  درکیم . همزمز  اـعد  بـل ، ریز  یکی  زاـمن و  يرگید  دـناوخیم ، نآرق  یکی  دوـب . يراـک  لوغـشم  سک 

هدافتسا نیرتشیب  یتوکلم  تاظحل  نیا  زا  مناوتیم  حبـص  ات  منکن ، یلبنت  رگا  دناهتفگن . ار  حبـص  ناذا  زونه  رتزارد . هظحل  ره  زین  اهفص 
! دشکیم كرس  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  دیآیمن و  هار  لد  هک  سوسفا  اما  ربمایپ ! مرح  رد  مه  نآ  حبص  ناذا  زا  لبق  منکب . ار 

هقیلس قایس  کبس و  هب  ینییزت  الط و  گنر  هب  کبـشم  يروکد  کی  ره  يالاب  رد  یلقیـص و  فاص و  دوشیم . هریخ  اهنوتـس  هب  مهاگن 
. دوشیم زاب  امرس  باتفآ و  عقوم  رد  هتسب و  تسا  بوخ  اوه  یتقو  هک  تسا  یکرحتم  گرزب  رتچ  مدوخ - لوق  هب  طایح - طسو  یبرع .
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! برغ يروآنف  زا  هتفرگرب 

زین یناحور  ود  مرانک  رد  دـشاب . اهگنـس  يور  ناشرـس  هدجـس  ماـگنه  هک  دناهتـسشن  ياهنوگ  هب  یناریا  ناـیجاح  (ص ) یبنلادجـسم رد 
یک ات  دودحم ! مه  تقو  تسا و  مرح  راگنا  میآیم . دوخ  هب  هرابود  تسا . زامن  ندناوخ  لاح  رد  يرگید  هدز و  کسام  یکی  دناهتسشن .
دنلب تمحز  هب  دـش . دـهاوخ  ماـمت  مریگرب  يراـب  هکنآ  یب  دوـشیم ! هکم  دـننام  مه  اـجنیا  میوـگیم : دوـخ  هب  رگید !؟ ياههشیدـنا  رد 

 .... هللا یلإ  ًۀبرق  حبص  زامن  ياضق  تین  هب  زامن  تعکر  ود  موشیم ،
هدیزگرب و ار  بابح  يرگید  « ؛ تسا هدرک  باختنا  ییابیز  ترابع  هچ  ًاعقاو  متفایم ؛ تاقیم » رد  یـسخ   » رد دمحا  لآ  لالج  هلمج  دای  هب 

طقف نم  اما  دنراد ، روضح  يدوجو و  رثا  مکتسد  اهنآ  هکارچ  متـسین ؛ زین  بابح  سخ و  یتح  مرتمک ؛ ود  ره  زا  منکیم  رکف  یتقو  نم 
.« فورظم نودب  مفرظ  مالک ، کی  رد  هناخبحاص و  نودب  ماهناخ  هدنرپ و  نودب  مسفق  حور و  نودب  ممسج  دوجویب ، منت 

یتلاح اب  دنکیم . دودحم  ار  مدید  عاعـش  دـننامهدرپ ، دیفـس ، یلیاح  هک  منیبب  ار  (ص ) ربمایپ دـقرم  مهاوخیم  مزادـنایم ؛ ولج  هب  یهاگن 
باجح و رد  يرمع  هک  دـیبایرد  ار  هراچیب  نیا  هللایبن ...  يا  یحو ، نیما  يا  ادـخ ، ربمایپ  يا  میوگیم : مرگنیم و  هدرپ  هب  دـیماان  رازن و 

سونایقا رد  ناج  دیاش  ات  تسا  هدمآ  نونکا  هدرب و  رس  هب  یگتشگرس 
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یگداس ياوه  لاح و  ناـمه  اـب  تشاد ! یلاـح  درکیم و  هیرگ  روطنیمه  هضور ، نودـب  هک  متفایم  يرئاز  داـی  هب  دـیوشب ! امـش  تفرعم 

. دنک هیوست  ات  تسا  هدمآ  تفگیم :
زیربل ار  مرح  سونایقا  دنتـشاد  اـهدور  تشاد . هلـصاف  یعبر  کـی  هماـقا ، اـی  مود  ناذا  اـت  دوب و  لوا  ناذا  دروآ . دوخ  هب  ارم  ناذا ، يادـص 

هک تسا  یفاک  (ص ) ربمایپ يارب  يدبا  هزجعم  نیمه  متفگ : دوخ  اب  گرزب . کچوک و  دیفـس ، هایـس ، اهناسنا ؛ ماسقا  عاونا و  دـندرکیم ،
وا يوـس  هب  اـیند  رـسارس  زا  نینچ  نیا  لاـس ، يدـنا  دـصراهچ و  رازه و  زا  دـعب  نوـنکا  تساـخرب و  يودـب  عرزیمل و  نینچ  ینیمزرـس  زا 

) هک مداتفا  ادخ  هدومرف  دای  هب  دنباتشیم ؛
ُمالْسِإلا ِهللا  َْدنِع  َنیِّدلا  َّنِإ 

(1) (. 
؛ تسا باذج  ابرلد و  شمان  اًلصا  هک  یعیقب  مدش . راپسهر  عیقب  يوس  هب  ناباتش  نمو  دندناوخ  مه  تیم  زامن  دش ، هدناوخ  هک  حبـص  زامن 

یعیقب تسا ؛ مالـسا  ناربهر  تیمولظم  جوا  روآدای  هک  یعیقب  تسا ؛ (ع ) تیب لها  هودـنا  تبرغ و  مغ و  اب  فدارتم  هعیـش  يارب  هک  یعیقب 
رب زین  کـشا  رداـچ  دـیآیم ، هک  شماـن  دراد و  گـنتاگنت  یطاـبترا  اـهبلق  اـهلد و  اـب  هلـصاف ، گنـسرف  نارازه  دوجو  اـب  ناریا  رد  هک 

. دنزیم همیخ  هاگن ، يارحص 
؛ دوب هداد  لیکشت  مشاهینب  ياهغاب  هچوک و  ار  عیقب  ربمایپ و  مرح  هلصاف  هک  مدرک  روصت  ار  ینامز  مدش ، جراخ  هک  لالب  باب  زا 

19 نارمع : لآ  - 1

http://www.ghaemiyeh.com


233 ص :
! تسا هعیش  ياهتیمولظم  روآدای  هک  ییاههچوک 

؛ تسا رهطا » يارهز   » تیمولظم نآ ، تسا و  هعیـش  يارب  هدنهد  ناکت  خـلت و  یتیعقاو  روآدای  ییوگ  تالاح ، نیا  یمامت  رانک  رد  عیقب  اما 
يرهمیب دروم  نکمم  لکـش  نیرتدب  هب  زور  ای 95  لوط 75  رد  هک  یـسک  دوب . یبنلا » ۀناحیر   » و لوسرلا » ۀعـضب  «، » اهیبا ّما   » هک ییارهز 

. دش رپرپ  تفرگ و  رارق 
. دـنبایب ار  دوخ  ناوراک  ات  دـنکیم  ییامنهار  ار  نارئاز  یکچوک ، ياـهتمالع  اـهولبات و  دـناهدش . عمج  اـههلپ  ریز  هتفرهتفر  زین  ناـیناریا 

یکییکی زین  نارئاز  منیبیم . ار  دوخ  ناوراک  ولبات  رود  زا  تسا . عیقب  ياههلپ  فارطا  حبص  زامن  زا  دعب  هنیدم ، رد  اهناوراک  رارق  ًالومعم 
. ددرگیم لماک  عمج  دنوشیم و  قحلم 

رد راـنک  تسا ! ضیف  ياـج  اـجنیا  اـما  منکیم . هفرـس  بترم  دـناهتخود . ار  میولگ  ییوگ  دـیآیمن . رد  میادـص  هللا ، لوـسر  تراـیز  لوا 
اهندب مامت  هب  هک  متـسه  ترایز  لوا  ياهزارف  زونه  هللا »...  لوسر  ای  کیلع  مالـسلا  : » منکیم عورـش  ار  (ص ) ربمایپ ترایز  منیـشنیم و 

. دربیم ار  ناشناما  هیرگ  درم ! نز و  دتفایم ؛ هزرل 
رکذـت مناوخیم ، ياهضور  تسا . ندـش  نشور  لاح  رد  نامـسآ  تسا . هدـش  رتدـعاسم  زین  ملاح  دوشیم ، مامت  هک  (ص ) ربماـیپ تراـیز 

فرط و  (ص ) ربمایپ رهطم  دقرم  فرط  کی  نیمرحلانیب ! مییاجک ! هک  مهدیم 
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غارچیب و عیقب  رگید ، فرط  و  هنیآ . قاور و  غارچ و  نارازه  اـب  يوبن  یتوکلم  هاـگراب  دـبنگ و  فرط ، کـی  (ع ؛) عیقب موـلظم  همئا  رگید 
، مامه ماما  راهچ  اجنیا  وا و  کئالم  نابساپ  رابرد  و  (ع ) اضر ماما  هک : منزیم  دهشم  هب  يزیرگ  دناهدمآ ؛ دهشم  زا  نایجاح  هنیآ ! قاور و 
هک متفایم  ناشیگدنز  نارود  و  (ع ) نسح ماما  ياهتبرغ  اهتیمولظم و  دای  تمظع . همه  نآ  دامن  کچوک  یگنـس  تیمولظم و  جوا  رد 

سابل ریز  رد  هرز  زین  ناتـسود  رانک  رد  تشادـن و  شیاـسآ  لزنم  رد  یتح  هک  یماـما  تسین ؛ بساـنتیب  زین  شتداهـش  زا  شیپ  نارود  اـب 
شاهزانج هاگنآ  دیسر ! تداهش  هب  دشاب ، تامیالمان  تالکشم و  رد  وا  زارمه  مدمه و  دیاب  هک  یصخش  طسوت  رخآ ، تسد  دیـشوپیم و 

. دراد بسانت  شتداهش  یگدنز و  اب  شرهطم  عجضم  ربق و  ردقچ  دش ! نارابریت 
مدرکن و انتعا  حور ! هللا  اـی  یجاـح ، دروآ ؛ دوخ  هب  ارم  هطرـش  شارخلد  يادـص  هک  دـنتخوسیم  عمـش  نوچ  همه  دوب و  هضور  ياـههمین 

عونمم يرادازع  زین  اههلپ  ياپ  ناتـسربق و  نوریب  رد  یتح  هک  تیمولظم  ردـقچ  ًاعقاو  تفرگ . ملد  یلیخ  دوبن . رادرب  تسد  اما  مداد ، همادا 
سرد تفرعم و  رـسارس  هک  (س ) ارهز همطاف  ترایز  سپـس  مدناوخ . ار  (ع ) عیقب همئا  ترایز  تکرح  لاح  رد  میدش و  اجباج  یمک  دوب .
اهنز يارب  ار  حیرـض - کیدزن  مرح - زا  یتمـسق  ای 11 ، ات 10  تعاس 8  زا  دـنتفر ؛ (ص ) ربماـیپ مرح  يوس  هب  ناـنز  اـعد ، زا  سپ  تسا .

. دنهدیم صاصتخا 
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(ع) اضر ماما  مرح  دای  زاب  ترایز . اعد و  لوغشم  دندوب و  هداتـسیا  ياهدع  هشوگ ، ره  تیعمج . زا  ولمم  عیقب  دوب و  هدش  نشور  اوه  رگید 

هعماج ترایز  اهروت ، رانک  رد  دـندرک . نینچ  زین  نارئاز  مدروآرد ؛ اپ  زا  ار  شفک  یکاخ ، يارـس  نحـص و  نآ  رد  مداتفا . دـالوف  هرجنپ  و 
هک ییاههرهچ  ساسحا و  زا  یلاـخ  دـندوب . هداتـسیا  كرحتم  یناـگدرم  نوچمه  يروت ، فرط  نآ  اـهزمرق  يرـسور  دـش . هدـناوخ  هریبک 

! تخادنایم ادخ  ریغ  دای  هب  ار  ناسنا 
ياهرپ نآ  اب  مداتفا ؛ (ع ) اضر ماما  مادخ  دای  زاب  دنتفرگ . ار  شیولج  دیـشاپ ، مدنگ  يرئاز  دـنا .  » هرخآلا ایندلارـسخ و   » يدرکیم ساسحا 
ترایز هدامآ  ار  تدوجو  شوخ ، يور  رطع و  يوب  يدـشیم ، دراو  هک  يرادـشفک  رد  زا  تسدـکی . ياـهسابل  تسد و  رد  گـنراگنر 

تلد دـندوب ، اـهنیا  راـتفرگ  هک  ياهـمئا  لاـح  هـب  دادیم و  رارق  تریثأـت  تـحت  کـشخ ، هدرم و  سوـبع و  ياهرهچ  اـجنیا ، اـما  درکیم .
نآرق هک  يداتفایم  يودـب  بارعا  تیلهاج و  نارود  دای  درک ؛ هدـهاشم  اهنآ  رد  ار  تیناسنا  ياپ  در  دـشیمن  هک  ییاههرهچ  تفرگیم .

: تسا هدومرف 
(1) ٌمیِکَح .) ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهللا  َلَْزنَأ  ام  َدوُدُح  اوُمَْلعَی  اَّلَأ  ُرَدْجَأ  َو  ًاقاِفن  َو  ًاْرفُک  ُّدَشَأ  ُبارْعألا  )

، هدرک لزان  شاهداتسرف  رب  ادخ  هک  ار  هچنآ  دودح  هکنیا  هب  و  رتتخـس ، نارگید ] زا   ] قافن رفک و  رد  برع ، ِنانیـشنهیداب  97 ؛ هبوت : - 1
. تسا میکح  ياناد  ادخ  و  دنرتراوازس . دننادن ،
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. دنتسشن اهروت  فرط  نآو  دندیشکرپ  ناهگان  رتوبک  ياهتسد 

یناغفا جاجح 

یناغفا دوب  مولعم  شلیامش  لکشزا و  تساجک ؟ هک  دیـسرپ ، هضور  دروم  رد  دمآ و  ولج  یناوج  هک  مدوب  زامن  لوغـشم  هضور  رد  زورید 
. ماهدمآ ناوراک  اب  ناتسناغفا  زا  تفگ : ناتـسناغفا ؟ ای  يدمآ  ناریا  زا  مدیـسرپ : مداد ، حیـضوت  هک  شیارب  تشادن . یتاعالطا  اًلـصا  تسا .

جح ماکحا  هک  دش  مولعم  مدیـسرپ ؛ ناشناوراک  یناحور  زا  دتـسرفیم . جح  هب  ناتـسناغفا  دـیدج  تلود  هک  ییاهناوراک  نیمه  بلاق  رد 
ماجنا ار  لامعا  اـطخ ، نومزآ و  اـب  اـی  ًاداـهتجا و  ناـشدوخ  مه  ناـیناوراک  تسا . هتفر  هدرک و  اـهر  ار  ناوراـک  لاـمعا ، طـسو  هدوبن  دـلب 

. دناهداد
روکنک نومزآ  کی  ًالوا  دریگیم ؛ تخس  جح  نویناحور  شنیزگ  هب  تبـسن  ردقنیا  ناریا ، نویناحور  تنواعم  هثعب و  هک  تسین  تهجیب 

يروضح و ریغ  ياهنومزآ  ربنم و  راون  هبحاصم و  دـعب  و  تسا . رتلکـشم  یلیخ  ماهداد ، لاح  هب  اـت  هک  ییاـهناحتما  زا  ًاـعقاو  هک  دـننام 
. تسا مزال  ًاعقاو  لامعا ، تیساسح  هب  هجوت  اب  هک  دزاسیم  هربخ  يدهتجم  هبلط ، زا  جح ، لئاسم  رد  هتفرمه ، يور  هک  شزومآ  موادت 

عیقب زونه  اما  دندوب ، هدمآ  هنیدم  هب  دوب  زور  هس  دیسرپ . عیقب  زا 
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ات میراذگب  يرارق  يراد ، تقو  رگا  تفگ : دراد ، باوث  ردـقچ  ناکم  نیا  رد  زامن  هک  مداد  حیـضوت  ار  هضور  شیارب  یتقو  دـندوب . هتفرن 

. یهد حیضوت  مه  ناوراک  هیقب  يارب 
رد دنتسه و  دیـس  ًارثکا  هک  دش ، مولعم  دنتـشاد ؛ رـس  رب  يزبس  هالک  اهنآ  رتشیب  دندوب . هدمآ  همه  میتشاذگ . رارق  حبـص  زامن  زا  دعب  ادرف 

عیقب هب  نآ  زا  سپ  دندوب . هدمآ  دجو  هب  یلیخ  دراد ، باوث  ردقچ  هک  مدرکیم  حیرـشت  ار  هضور  ناشیارب  یتقو  دننکیم . یگدـنز  لباک 
، دمآرد ناشکـشا  تدش  هب  تسا ، ماما  مادک  دـقرم  هب  قلعتم  یگنـس  ره  هک  متفگ  مداد و  ناشناشن  ار  اهگنـس  هک  نیمه  عیقب  رد  میتفر .

. دندوب هدرک  ادیپ  یلاح  زین  نیریاس  تخیریم ، کشا  دیبوکیم و  شرس  هب  مکحم  جاجح  زا  یکی  دندوب . هدرک  بجعت 
ياههطرـش زا  یکی  رادراخ ، میـس  يوس  نآ  دنزیریم . کشا  ناشناماما  ياثر  رد  نینچنیا  ناغفا ، نایعیـش  نیا  هک  دوب  بلاج  میارب  یلیخ 

تـشپ ات  هک  داد  يو  هب  یکیکر  رایـسب  شحف  دوجو ، قامعا  زا  یگداس و  نامه  اب  یناغفا  جاجح  زا  یکی  ناهگان  هک  دـیدنخیم  یناـغفا 
. دوجب ار  شاهرخرخ  دناسرب و  اهيروت  فرط  نآ  ار  شدوخ  دوب  هدنام  مک  دش و  خرس  ششوگ 

مامت اب  هک  دنتسه  یناگنشت  نایعیش  نیا  تسا . دایز  غیلبت  يارب  هنیمز  ردقچ  ًاعقاو  متفگ : میدرک . یظفاحادخ  عیقب  دقارم  حیضوت  زا  سپ 
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هزادـنا هچ  اـت  دوش ، هتـسارآ  زین  یهاـگآ  ملع و  رویز  هب  اـیریب ، كاـپ و  ياـهقشع  نیا  رگا  دـنباییمن . یبآ  یلو  دـنابآ ؛ یپ  رد  دوجو 

!؟ دیشخب دهاوخ  اقترا  مالسا  ناهج  رد  ار  هعیش  هاگیاج 
. دندوب لوغشم  زامن  هب  يوبن  هضور  رد  هک  مدید  ار  اهنآ  راب  دنچ  نآ ، زا  سپ 

هعیش مه  زاب 

هـسنارف رد  یلو  دوب ؛ هیکرت  لها  درک . یـسوبور  داد و  تسد  دمآ ، ولج  یناوج  اعد ، ندناوخ  زا  دـعب  عیقب ، رانک  رد  رهظ  زا  دـعب  هبنـشود 
یمک زا  سپ  دیـسریم . رظن  هب  هزیگنا  اب  روشرپ و  یلیخ  دوب . هدـمآ  شـشوخ  عیقب  همئا  تراـیز  زا  تفرگ ؛ مرگ  یلیخ  درکیم . یگدـنز 

. مینک تاقالم  ار  رگیدمه  ناکم ، نیمه  رد  ًادعب  دش ، رارق  دوب و  گنت  تقو  اما  درک ؛ رادید  يارب  لیامت  راهظا  شب ، شوخ و 
هک متشگیم  شلابند  دش . مامت  ترایز  ات  دنام  رظتنم  دوش ، مامت  ترایز  دیاب  متفگ : دمآ ؛ ولج  اعد  ندناوخ  ماگنه  رگید  راب  دعب  زور  ود 

! درک ياهدنخ  ياهعیش !؟ رگم  مدیسرپ : مدرک . بجعت  یلیخ  دوب . لیمک  ياعد  دناوخیم ؛ يزیچ  هتـسشن و  هرامش 60  باب  رانک  رد  مدید 
. دوب هدش  هداتسرف  روشک  نیا  هب  هسنارف  میقم  ياهياهیکرت  تیاده  ییامنهار و  يارب  دوب و  هیکرت  لها  دوب . تقو  یتعاس  کی  ناذا  ات 

ياهكرت زا  یهورگ  هارمه  هب  ناوراک ، یناحور  ناونع  هب  نونکا 
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. دوب هدمآ  جح  هب  هسنارف  میقم 

هب نارمچ و  یتـشهب ، دیهـش  یفاـکلوصا ، يرهطم ، دیهـش  ياـهباتک  درک . هدزتفگـش  ارم  تشاد و  هعیـش  هب  تبـسن  یبوـخ  تاـعالطا 
. دوب هدناوخ  ار  یتعیرش  صوصخ 

هک دیـسرتیم  یلیخ  میدوـب . مه  اـب  بورغ  اـت  تشاد . ترفن  اـهیباهو  زا  تدـش  هب  دوتـس . ار  اهتسینویهـص  ربارب  رد  ناریا  عـضاوم  يو 
. دننیبب وا  اب  ارم  شناوراک  نایجاح 

مرح رانک  رد  تیباهو  نانمشد 

نابز اب  هتسکش  اپ  تسد و  دید ، هک  یناحور  سابل  اب  ارم  دوب . یناتسکاپ  هدنشورف  مدیرخ . يزاببابـسا  دنچ  مدمآیم ، مرح  زا  هک  بشما 
: متفگ مرفنتم ! اـهیباهو  زا  یعقاو و  ّتنـس  لـها  اـما  يرآ ! تفگ : یتّنـس ؟ لـها  متفگ : دوبن . موهفم  نادـنچ  هک  تفگ  ییاـهزیچ  یـسراف 
ره هفیاط  نیا  مدوب . هدرک  تاقالم  ناتـسکاپ  رد  يولیرب  بتکم  ناگرزب  زا  نت  دنچ  اب  شیپ  يدنچ  تسا . يولیرب »  » هک دش  مولعم  روطچ ؟

دندنمهقالع (ع ) تیبلها هب  تدش  هب  اهنآ  دنشابیم . يولیرب  ناخ  اضر  دمحا  وریپ  دنراد و  یـصاخ  ياهشیارگ  اما  دنتـسه ، یفنح  دنچ 
، تعافش لسوت ، روبق ، ترایز  هب  اهیباهو ، ثیدح و  لها  فالخرب  و 

http://www.ghaemiyeh.com


240 ص :
(1) دنراد . هدیقع  اًلماک  تاباطخ و ... 

. مدیـسرپ هنیدـم  رد  اهيولیرب  تیعـضو  هب  تبـسن  يو  زا  دـنراد . روضح  مه  اهيولیرب  یبنلادجـسم ، رانک  رد  هک  دوب  بلاج  رایـسب  میارب 
دننکیمن تأرج  دوجوم ، قانتخا  تلع  هب  اما  دنتـسه ؛ فلاخم  اهیباهو  دیاقع  اب  دـنانکاس ، ناتـسبرع  رد  هک  ینایجراخ  رتشیب  تفگیم :

ناشتسد زا  عاضوا  لرتنک  دنهد ، يدازآ  رگا  هک  دنسرتیم  تلع  نیمههب  دننادیم و  ارنیا  یبوخهب  مه  اهیباهو  وا ، هتفگ  هب  دننک . راهظا 
. دوش جراخ 

؟ دنتسه دقتعم  اهيولیرب  رفک  هب  اهنیا  هک  یلاح  رد  یتسه ، يولیرب  وت  هک  دنراد  ربخ  متفگ :
یقرف نم  تیعـضو  اـب  دریگب ، راـک  هب  مه  يرگید  یجراـخ  ره  هک  دـنادیم  یلو  دراد ، ربـخ  تسا و  یباـهو  هزاـغمبحاص  دوـخ  تـفگ :

. دنکیمن
؟ دناهنیدم نکاس  مه  تاهداوناخ  متفگ :

. منزیم اهنآ  هب  يرس  رابکی  هام  شش  ره  نم  دناناتسکاپ و  هن  تفگ :
طسوت یبرغ ، ياهروشک  زا  یکی  هب  هنیدم  زا  نتفر  يارب  شیاقفر  زا  یکی  تفگیم ، تشاد ؛ داقتعا  نایعیش  هراختسا  هب  یلیخ 

. يوسوم هدازیلع  يدهم  دیس  یفنح ، بهذم  رد  دوجوم  ياهشیارگ  ك : ر . رتشیب ، تاعالطا  يارب  - 1
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. تسا هدمآرد  بسانم  یلیخ  هدرک و  هراختسا  هعیش  نویناحور  زا  یکي 

هنیدم بش 

. دنکیم تبحـص  شردام  اب  هک  يدنزرف  لثم  متـشاد ، یبوخ  ساسحا  یتاظحل  يارب  متـسشن . عیقب  هتـسب  رد  يورهبور  بش ، هدزای  تعاس 
ناوراک ریدم  دوب . ینیریـش  ياوه  لاح و  دنک . مرن  ار  ردام  لد  ات  دشوکیم  يردام ، رهم  زا  هدافتـساءوس  اب  تسا و  راکاطخ  هک  يدـنزرف 

هشوگ رد  نارئاز  دوب . اهشرفگنس  ندرک  زیمت  لوغشم  زین  وشوتسش  نیـشام  دوب . هدمآ  ترایز  يارب  شمناخ  اب  بش ، رخآ  هک  مدید  ار 
. دندوب وگوتفگ  لوغشم  دوخ  همئا  اب  بش  یکیرات  هانپ  رد  رانک ، و 

عمشیب و عیقب  : » هک میناوخیم  اههضور  رد  هشیمه  هک  متفایم  يراعـشا  دای  تسا ! کیرات  ِکیرات  مزادنایم ، عیقب  ياههرجنپ  هب  یهاگن 
نامرفـس نایاپ  ات  رگید  يزیچ  متخود . اههرجنپ  هب  ار  دوخ  مشچ  کمدرم  تسین . راک  رد  ياهغلابم  چیه  هک  ممهفیم  الاح  و  تسا » غارچ 
نامـسآ هب  یهاگن  تشادن . ناکما  شوماخ ، ناتـسربق  نیا  نابحاص  تیاضریب  دوش ، لوبق  جـح  دوب  رارق  رگا  کش  یب  دوب . هدـنامن  یقاب 

همئا اب  متساوخیم  دندزیم . کمشچ  اههراتس  متخادنا ،
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. ماهتسُجن ار  هناخ  بحاص  هتسُج و  ار  هناخ  دیهدن ، تیاضر  امش  رگا  اما  موریم ؛ مراد  هک  میوگب  منک . تولخ 

ایرد هب  لد  دوب . هدرک  ار  هیاریپیب  هداس و  يوگوتفگ  ياوه  ملد  اما  مناوخب ، همانترایز  متـساوخیم  دوب . هدرک  زاب  ار  دوخ  هار  زین  کشا 
میامش و نامهیم  لوا  هجرد  رد  اما  مراکهنگ ؛ هشیپ و  اطخ  نم  هک  تسا  تسرد  دیتسه ؛ فطل  مرک و  نادناخ  امـش  عیقب ! همئا  يا  هک  مدز 

! مراد ناتتسود  دوجو  مامت  اب  دعب ، هجرد  رد 
تـسود نم ! ناماما  دوشیم . شوماخ  زین  نابز  امـش ، رانک  رد  هک  منکهچ  اما  میوگ ، لد  زار  امـش  اب  میایب و  هک  مدوب  راظتنا  مشچ  اهلاس 

مدوب يرتوبک  متشاد  تسود  متفرگیم ! ایحا  حبـص  ات  تسا ، هنیدم  رد  مروضح  ياهبش  نیرخآ  هک  ار  بش  نیا  دوب و  زاب  اهرد  متـشاد ،
! مدشیم ناتینارون  مرح  میقم  مدیشکیم و  رپ  تساوخیمن ، ازیو  دشیمن ؛ نم  محازم  یسک  ناتترایز ، يارب  رگید  هک 

اب هداد و  ياج  دوخ  رد  ار  ناتمولظم  روبق  ریوصت  نونکا  هک  ینامـشچ  ایآ  تشاد ؟ مهاوخ  ار  ناتترایز  قیفوت  زین  رگید  راـب  اـیآ  عیقب ! همئا 
... ؟ تشاد دهاوخ  ار  هاگراب  نیا  رادید  تقایل  رگید  راب  دیادزیم ، ناتروبق  زا  رابغ  کشا ، ّمنرت 

. متشگزاب لته  هب  مدناوخ و  ار  عیقب  همئا  ترایز  تسا ، هتشذگ  همین  زا  بش 
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عادو

، نحـص رد  دوب . تولخ  میتفر ؛ مرح  هب  عادو  يارب  بش  دنتـسه . ناـشلیاسو  ندرک  روج  عمج و  لاـح  رد  همه  میدرگیمرب . ناریا  هب  ادرف 
یحو نیمزرس  هرابود  دوبن  مولعم  دوب و  هدیسر  ارف  ییادج  نامز  رگید  دش . هدناوخ  (ص ) ربمایپ ترایز  میداتسیا و  ءارضخلاۀبق  يورهبور 

هوکشاب ابیز و  ردقچ  منکیم . رورم  ار  هام  کی  نیا  تارطاخ  ياهشوگ  رد  نم  دنزیم . شتآ  اهلد  رب  رکذت ، نیا  مینیبب . ار  ربمایپ  مرح  و 
. دیسریم ارف  يرادیب  نامز  نونکا  هک  دوب  ییایؤر  نوچ  مارحا و ...  ادخ ، هناخ  هفرع ، دوب !

!؟ دنک لد  عیقب  هللا و  لوسر  مرح  انم ، رعشم ، هفرع ، رصع  ادخ ، هناخ  زا  دوشیم  رگم  دنامیم . اجنیا  ملد  هک  مرادن  کش  اما  میورب ! دیاب 
، دهدیم تسد  ناسنا  هب  هک  ار  یـساسحا  ناوتیمن  دجنگیمن و  مالک  رد  ینعی  یمهفیمن ؛»! يورن  ات   » هک ممهفیم  ار  مردـپ  فرح  الاح 
! ینک سح  ار  ادخ  ربارب  رد  ندوب  ات  يزودب ، نآ  هب  ار  تیاهمشچ  یتسیاب ، هبعک  لباقم  رد  دیاب  طقف  درک . نایب  ظافلا  تاملک و  بلاق  رد 

ياهدشمگ ربق  لابند  هب  عیقب  مرح و  نایم  رد  دیاب  ینک و  كرد  ار  تیمولظم  موهفم  انعم و  ات  يراذـگب  عیقب  همئا  روبق  راصح  رب  رـس  دـیاب 
! ینک كرد  ار  تبرغ  جوا  ات  يدرگب 

نیمز هب  نامسآ  هک  نازوس  ياهارحص  نآ  رد  يورب و  هفرع  هب  دیاب 
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مامت اب  انم ، رد  دیاب  ینک و  كرد  ار  یکیدزن  قشع و  یعقاو  موهفم  ات  ینک  همزمز  ار  هفرع  ياعد  (ع ) نیـسح ماما  اب  اونمه  تسا ، کیدزن 

! یبایرد ار  سفن  اب  هزرابم  تذل  ات  ینکفیب  گنس  تارمج  رب  دوجو 
نیریـش هجهل  نامه  اب  هتـسهآ  يدرمریپ  دوب . بیجع  یلاح  راوز ، لاح  یلو  کـشا . مه  زاـب  تسـشن و  منامـشچ  رد  ءارـضخلا  ۀـبق  سکع 

. دنیبیم ار  وا  ییوگ  هک  دوب  ربمایپ  اب  وگوتفگ  مرگرس  نانچ  یناسارخ ،
رقاب و ماما  نیدباعلا ، نیز  ماما  نسح ، ماما  اب  دنک ؛ لد  درد  وا  اب  دنیشنب و  شرانک  رد  اهزور  دراد  تسود  ناسنا  هک  یعیقب  عیقب ! سپـس  و 

! دندادیم رس  هلان  دایرف و  جاجح  میدناوخ ؛ ار  عیقب  همئا  ترایز  نحص ، لخاد  زا  تسا ! کیرات  یلیخ  عیقب  قداص .: ماما 
ردپ هلمج  نیا  دای  هب  زاب  متخادنا و  عیقب  ياههرجنپ  هب  ار  اههاگن  نیرخآ  داتفا . هار  لته  فرط  هب  ناوراک  تشذگیم . تعرـس  هب  تاظحل 

!« يوشیمن قشاع  يورن  ات  : » مداتفا
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 

http://www.ghaemiyeh.com


هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 

http://www.ghaemiyeh.com
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